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Cap. I   Introducere 
 

Raportul de faţă urmăreşte să ofere o imagine de ansamblu asupra implementării 
Programului de învăţare pe tot parcursul vieţii în perioada 2008-2009, tinand cont de 
faptul ca atat proiectele de parteneriat cat si o parte dintre mobilitatile selectate in 2008  s-
au derulat in 2009. 

 

Rundele de selectie ale anului 2009 sunt interesante doar prin prisma statisticilor, prin 
comparatie cu anii trecuti, deoarece din aceasta analiza comparativa putem desprinde 
tendintele crescatoare atat din punctul de vedere al numarului de candidaturi (ca indicator 
al interesului crescator al publicului tinta) cat si din punct de vedere al punctajelor medii, 
ca indicator al cresterii calitatii candidaturilor.  

 

Raportul se bazeaza pe  date statistice care dau dimensiunea programelor sectoriale sau 
anumitor acţiuni şi pe date din rapoartele de activitate ale instituţiilor sau persoanelor 
participante, care au avantajul unei analize detaliate, contextuale: astfel, rapoartele 
analizate permit identificarea rezultatelor, a produselor şi a unor elemente ale impactului 
afirmat explicit sau implicit de către participanţi. Din această perspectivă, rapoartele 
beneficiarilor reprezintă o sursă valoroasă de date „de la firul ierbii”, punând în lumină 
situaţia concretă, experienţe reale pe care le trăiesc participanţii la program, aşteptările şi 
nivelul lor de satisfacţie, potenţialul lor de a disemina şi valorifica rezultatele obţinute.  

 

De aceea, utilitatea raportului este aceea  de a oferi o baza  pentru analiza modului de 
implementare a Programului de Invatare pe Tot Parcursul Vietii, a punctelor sale tari sau 
eventualelor arii de imbunatatire, precum si identificarea acelor situaţii care ar putea afecta 
obţinerea rezultatelor aşteptate.  Astfel, el este, pe de-o parte,  un instrument pentru 
ANPCDEFP,  ca sursă de informaţii care să fundamenteze eventuale decizii referitoare la 
program si, pe de alta parte, este util diferitelor categorii de instituţii sau persoane 
implicate în managementul proiectelor europene şi chiar beneficiarilor programului, care îl 
pot folosi ca sursă de inspiraţie pentru noi proiecte, noi ţinte de atins şi noi activităţi, 
bazate pe experienţele altor participanţi, cuprinse in raport. 
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 Cap. II   ANPCDEFP: misiune şi obiective strategice  
 

La inceputul anului 2009 ANPCDEFP si-a reformulat misiunea si viziunea si a adoptat o 
noua strategie, in concordanta cu modelul de excelenta promovat de European Foundation 
for Quality Management (EFQM), agentia devenind  membru al retelei EFQM din 
octombrie 2008. 

MISIUNE 

ANPCDEFP faciliteaza accesul la alternative europene de invatare 
continua si activa. Pentru fiecare! 

Pentru aceasta ANPCDEFP: 

- Gestioneaza si aloca fonduri europene in domeniul educatiei, formarii 
profesionale si tineretului, 

- Sprijina institutiile, organizatiile si persoanele in a-si dezvolta capacitatile si 
competentele, 

- Incurajeaza si sprijina crearea de retele, schimbul de experienta, de bune 
practici si know-how, 

- Formeaza si schimba atitudini si mentalitati, 

- Adopta si promoveaza valorile europene si integreaza valorile romanesti in 
context european, 

- Promoveaza o cultura a excelentei, 

....in numele Comisiei Europene. 

 

VIZIUNE- Viziunea ANPCDEFP se adreseaza direct beneficiarilor/”clienti”; astfel: 

 

ANPCDEFP este o organizatie care crede in tine. Credem ca procesul de invatare 
continua si activa iti poate fi de folos si ca reprezinta esenta unei Europe care 
promoveaza solidaritatea si diversitatea. De aceea noi iti oferim posibilitatea de a te 
imbunatati continuu prin accesarea programelor europene de educatie, formare 
profesionala si tineret care ti se potrivesc cel mai bine. 
 
Ne asumam responsabilitatea de a te aduce mai aproape de ceea ce inseamna a fi 
cetatean european. Pentru ca impreuna putem sa comunicam de la egal la egal, fara a 
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ne ascunde in spatele unor sintagme. Si tot impreuna putem sa descifram ce inseamna 
dimensiune europeana dincolo de cliseu ! 
 
Avem un tel: sa  devenim un model in care calitatea serviciilor oferite sa faca diferenta. 
Pentru ca noua ne pasa! Acest tel va fi atins prin a demonstra ca suntem un finantator 
profesionist, responsabil, suportiv si echitabil. Un partener solid, de incredere si 
performant. O institutie resursa care sa poata oferi consultanta in elaborarea politicilor 
educationale, de formare si pentru tineret. Un promotor al responsabilitatii sociale. Un 
catalizator in schimbarea mentalitatilor…pentru ca schimbarea face parte din ADN-ul 
institutiei! 
 
 

PRINCIPII 

 
ANPCDEFP e ALTFEL pentru ca: 
- suntem transparenti si competenti 
- incurajam potentialul creativ si inovativ 
- stimulam participarea activa a tuturor actorilor sociali 
- incurajam diversitatea si interculturalitatea europeana 
- avem incredere in noi. Si in VOI! 
 
Institutiile publice nu sunt percepute in general ca un factor de progres. Noi stim insa 
ca o institutie publica poate fi si ALTFEL. Suntem o dovada vie. 
 

OBIECTIVELE STRATEGICE stabilite in ianuarie 2009:  

-Absorbtia eficienta a  bugetului  programelor comunitare Lifelong learning  (LLP)si 
Youth in Action (YiA) 

-Asigurarea  unui management financiar corect al fondurilor comunitare 

-Asigurarea unei comunicari externe efective 

-Asigurarea unui  parteneriat efectiv cu toate partile interesate 

-Asigurarea comunicarii interne eficiente 

-Eficientizarea utilizarii  tuturor tipurilor de resurse  

-Imbunatatirea gestionarii  resurselor umane prin introducerea unui sistem de 
management al performantei  

-Recunoasterea externa a  performantelor ANPCDEFP (mentinerea certificarii ISO 
si obtinerea primei trepte de certificare EFQM si anume Committed to Excellence)   



  5

 

 

Cap .III  Privire  de ansamblu asupra implementarii programului 

 

La sfarsitul anului 2009, principalii indicatori asociati obiectivelor mentionate anterior  
aratau: 

Rata de absorbtie a bugetului anului 2009 la angajare: 99.98% 

Rata de absorbtie a bugetului 2007 (dupa finalizarea proiectelor): 96.7% 

Rata de eroare a beneficiarilor in managementul fondurilor: 2.5% 

Managementul financiar asigurat de Agenţia Naţională a fost  auditat extern si 
apreciat ca fiind foarte corect şi transparent  

S-a implementat un Sistem de Management al Performantei  si este functional 

S-a obtinut reinnoirea certificarii ISO 9001-2008  

 S-a obtinut certificarea Committed for Excellence     

 

Din punct de vedere financiar, fondurile programului Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii 
(Lifelong Learning) aferente anului 2009 au fost angajate după cum urmează: 

 

Program sectorial Suma angajată prin 
contracte (EUR) 

Comenius 6 478 644 
Erasmus 12 050 466 
Leonardo da Vinci 6 534 545 
Grundtvig 1 747 556 
Vizite de studiu 175 170 
TOTAL 26 986 381 

   

 

La nivelul programelor sectoriale, cele  mai importante  realizari ale anului 2009 au fost: 

Comenius: absorbtia unui buget aditional de 1 500 000 Euro din bugetul UE, pentru 
Parteneriate Scolare, redistribuiti de Comisia Europeana datorita faptului ca Romania a 
avut un numar foarte mare de candidaturi cu punctaj bun; deasemenea, Agentia a inceput 



  6

derularea proiectului strategic finantat din fonduri structurale POSDRU destinat sa 
completeze fondurile pentru Mobilitati de formare continua. Cu ajutorul acestor fonduri, in 
2009 am reusit sa finantam 765 de mobilitati individuale pentru formare continua (pentru 
cadre didactice din invatamantul preuniversitar), dintr-un total de 1892 de candidaturi. 
Proiectul continua pana in octombrie 2011 si are un buget total de 10 976 778  lei.  

Erasmus: un succes important a fost cresterea numarului de Programe Intensive de la 2 
(in 2008) la 5 si cresterea semnificativa a numarului de  mobilitati studentesti pentru 
plasamente. Deasemenea, Agentia a fost desemnata ca administrator al  Fondului de burse 
finantat prin Mecanismul Financiar al Spatiului Economic European (SEE), in valoare de  
1 100 000 Euro; prin acest fond se finanteaza mobilitati ale studentilor si personalului catre 
institutii din Norvegia, Islanda si Liechtenstein; mobilitatile se realizeaza in cadrul 
regulilor programului Erasmus si beneficiarii sunt considerati  „studenti sau profesori  
Erasmus cu grant Erasmus zero”. Proiectul continua pana la 31.03.2011. 

Leonardo da Vinci: absorbtia unui buget aditional de 138 000 Euro din bugetul UE  
pentru Parteneriate , pe baza unui numar crescut de candidaturi (fata de 2008), de calitate 
buna si foarte buna; deasemenea, calitatea proiectelor de mobilitati a crescut si, cel mai 
imbucurator, numarul de participanti s-a marit.   

Grundtvig: numarul de Partenariate s-a dublat fata de anul 2008, beneficiind de fonduri 
aditionale din bugetul UE;  un succes este si interesul foarte ridicat pentru actiunile noi, 
ilustrat prin numarul neasteptat de mare de candidaturi, ca urmare a promovarii adecvate 
organizate de  departamentul Grundtvig. 

Din punct de vedere institutional, ANPCDEFP si-a reinnoit cu succes certificarea ISO 
9001-2008 si a obtinut certificatul „Committed to Excellence” acordat de European 
Foundation for Quality Management (EFQM).    

 

Activitatile de promovare a programului 

 

Preocuparea permanentă a ANPCDEPF pentru o mai bună promovare a programelor 
comunitare s-a concretizat în activităţile periodice de informare şi diseminare desfăşurate 
la nivel naţional şi local: 

- conferinţe la nivel naţional; 
- seminarii de informare şi formare pentru promotorii locali şi regionali (inspectori,  

formatori, coordonatori de proiecte); 
- seminarii de informare cu potenţialii beneficiari; 
- seminarii de contact, cu participare internaţională, pentru facilitarea găsirii de 

parteneri pentru instituţiile româneşti; 
- intretinerea paginii web a agentiei (www.anpcdefp.ro), crearea designului pentru 

noile pagini dedicate programelor (www.llp-ro.ro si www.tinact.ro),  dezvoltarea 

http://www.anpcdefp.ro/�
http://www.llp-ro.ro/�
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comunicării cu beneficiarii prin e-mail sau pe forumurile dedicate programelor 
sectoriale; 

- organizarea Săptămânii Educaţiei Adulţilor şi a Zilei Grundtvig – oportunităţi 
oferite beneficiarilor şi potenţialilor candidaţi la acţiunile Grundtvig de a prezenta 
proiectele şi rezultatele acestora, de a împărtăşi bune practici sau de a iniţia noi 
proiecte sau cooperări la nivel naţional; 

  
In tabelul urmator sunt mentionate cateva dintre evenimentele organizate de ANPCDEFP 
in anul 2009. 
 

Luna Data şi locul Evenimentul 
2, Bucureşti Seminar de informare 

Erasmus 
Martie 

26, Bucureşti Seminar Grundtvig dedicat 
metodelor non-formale 
creative utilizate in educatia 
adultilor 

8, Sibiu Zi de informare Comenius 
9, Alba Zi de informare Comenius 
9, Bucureşti Seminar Leonardo da 

Vinci– implementarea 
proiectelor de 
mobilitate/parteneriat 

24, Bucureşti Seminar Leonardo da 
Vinci– implementarea 
proiectelor de 
mobilitate/parteneriat 

Aprilie 

28, Bucureşti Seminar Leonardo da 
Vinci– implementarea 
proiectelor de 
mobilitate/parteneriat 

7, Bucureşti Seminar Leonardo da 
Vinci– implementarea 
proiectelor de 
mobilitate/parteneriat 

8, Bucureşti Seminar Leonardo da 
Vinci– implementarea 
proiectelor de 
mobilitate/parteneriat 

22, Bucureşti Întâlnire de informare şi 
consiliere Comenius 

22, Bucureşti Seminar naţional de 
monitorizare Grundtvig 

27-31, Sibiu Seminar European de 
contact Grundtvig 

Mai 

29, Bucureşti Zi de informare Comenius 
1, Giurgiu Zi de informare Comenius 
2, Călăraşi Zi de informare Comenius 

Iunie 

5, Bucureşti Seminar Leonardo da 



  8

Vinci– implementarea 
proiectelor de 
mobilitate/parteneriat 

17, Bucureşti Seminar de informare şi 
promovare a acţiunilor 
descentralizate Leonardo da 
Vinci 

Iulie 2, Bucureşti Seminar de informare şi 
promovare a acţiunilor 
descentralizate Leonardo da 
Vinci 

11, Bucureşti Întâlnire de informare şi 
consiliere Comenius 

18, Bucureşti Seminar de informare 
Grundtvig  

19, Bucureşti Seminar Erasmus 
24, Bucureşti Întâlnire de informare şi 

consiliere Comenius 

Septembrie 

25, Bucureşti Întâlnire de informare şi 
consiliere Comenius 

2, Bucureşti Managementul şi 
implementarea 
Parteneriatelor pentru 
învăţare Grundtvig 2008 

3, Bucureşti Contractarea şi 
implementarea 
Parteneriatelor pentru 
învăţare Grundtvig 2009 

5, Bucureşti Contractarea şi 
implementarea 
Parteneriatelor pentru 
învăţare Grundtvig 2009 

8, Bucureşti Întâlnire de contractare 
Leonardo da Vinci 

9, Bucureşti Întâlnire de informare şi 
consiliere Comenius 

12, Bucureşti Seminar de contractare 
Leonardo da Vinci -
Transfer de inovaţie 

14, Bucureşti Seminar de contractare 
Leonardo da Vinci-Transfer 
de inovaţie 

13-14, Sinaia Conferinţa naţională de 
valorizare a proiectelor 
finanţate prin LLP şi TiA 

15, Bucureşti Seminar de contractare 
Leonardo da Vinci-Transfer 
de inovaţie 

Octombrie 

16, Bucureşti Întâlnire de informare şi 
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consiliere Comenius 
29-30, Botoşani Seminar de informare şi 

promovare a acţiunilor 
descentralizate Leonardo da 
Vinci 

31, Bucureşti Întâlnire cu beneficiarii 
Leonardo da Vinci 
Mobilităţi 2008 

5, Olt Zi de informare Comenius 
11, Vâlcea Zi de informare Comenius 
12, Sibiu Seminar de informare şi 

promovare a acţiunilor 
descentralizate Leonardo da 
Vinci 

12, Bucureşti Întâlnire de informare şi 
consiliere Comenius 

Noiembrie 

27, Bucureşti Seminar de monitorizare 
tematică Comenius – 
parteneriate şcolare 

5, Botoşani Întâlnire cu beneficiarii 
Leonardo da Vinci 
Mobilităţi 2008 

12-19, Timişoara Săptămâna educaţiei 
adulţilor 

16, Miercurea Ciuc Întâlnire cu beneficiarii 
Leonardo da Vinci 
Mobilităţi 2008 

17, Iaşi Întâlnire cu beneficiarii 
Leonardo da Vinci 
Mobilităţi 2008 

17, Timişoara Ziua Grundtvig 
18, Craiova Întâlnire cu beneficiarii 

Leonardo da Vinci 
Mobilităţi 2008 

Decembrie 

18, Timişoara Seminar de monitorizare 
tematică Grundtvig 

 

 

Pentru promovarea programului si sprijinirea beneficiarilor s-au realizat urmatoarele 
materiale:   

 

1. Reeditarea pliantului Asistenţi Comenius 
2. Reeditarea cartolinelor Comenius 
3. Semn de carte Erasmus 
4. Afiş Erasmus  
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5. Reeditarea pliantului Leonardo da Vinci– scurtă trecere în revistă a acţiunilor de 
mobilitate 

6. Reeditarea afişului Leonardo da Vinci 
7. Reeditarea cartolinelor Leonardo 
8. Reeditarea Ghidului Grundtvig 

PROGRAMUL SECTORIAL COMENIUS 

 

INTRODUCERE 
 

Pentru mulţi profesori şi elevi din România, Programul sectorial Comenius a 
reprezentat primul lor contact cu idealul european. Astfel, Comenius a devenit unul dintre 
cele mai cunoscute şi îndrăgite branduri ale Europei “educaţionale”. 

În fiecare an, aproape 3 073 de profesori şi aproximativ 1403 elevi români  au avut 
ocazia, prin implicarea în acţiunile Programului sectorial Comenius să cunoască alte 
instituţii de învăţământ, alte moduri de a preda şi de a învăţa, alte culturi, tradiţii şi 
obiceiuri, alte colţuri de lume. Într-adevăr, acest program permite  astfel de experienţe în 
Europa nu numai profesorilor şi elevilor, ci oricărei persoane care activează în domeniul 
educaţional. În acest fel are loc, pe de o parte, atât întărirea noţiunii de  identitate 
europeană  şi conştientizarea importanţei acesteia, cât şi extinderea viziunii noastre proprii. 
Atunci cand revenim acasa, aducem cu noi cunostinte,  atitudini şi noi contacte care ne 
îmbogăţesc atât pe noi cât şi pe cei din jurul nostru. Oricine a studiat sau a lucrat într-o altă 
ţară pentru o perioada de timp este mai bine pregătit  pentru a supravieţui într-o piaţă  
globală a muncii în continuă creştere.In plus, mobilitatea este importantă pentru 
îmbunătăţirea legăturilor dintre instituţii şi organizaţii şi pentru reputaţia lor internaţională. 

“ Ceea ce s-a câştigat prin implicarea în acţiunile Programului sectorial Comenius 
nu poate fi măsurat în bani sau alte valori materiale ci se referă la progres spiritual, 
cunoaştere, educaţia muncii, munca în echipă, relaţii inter-umane, toleranţă şi satisfacţia 
lucrului bine făcut. Ceea ce am învăţat eu este că experienţa contează foarte mult în 
educaţia permanentă şi că lucrurile pot fi făcute mult mai bine dacă înveţi mereu.” (R.S. 
Profesor coordonator al unui proiect multilateral) 

PREZENTAREA GENERALĂ A PROGRAMULUI  SECTORIAL COMENIUS 

 

Comenius, program sectorial în cadrul Programului de Învăţare pe tot parcursul vieţii, are 
ca scop promovarea mobilităţii şi consolidarea dimensiunii europene în domeniul 
educaţiei. Acesta se adresează tuturor factorilor implicati in educatia preuniversitara (elevi, 
toate categoriile de personal didactic, autorităţi locale, asociaţiile de părinţi sau ONG-uri 
cu implicare în domeniul educaţional) şi este ghidat de două obiective generale: 

• Dezvoltarea cunoaşterii şi înţelegerea diversităţii de culturi, limbi europene şi a 
valorii acestora; 

• Susţinerea tinerilor în dobândirea deprinderilor de viaţă, dezvoltarea personală, 
viitoarea activitate profesională, cât şi pentru o cetăţenie europeană activă. 

Comenius sprijină diferite tipuri de activităţi: 
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Parteneriatele Şcolare Comenius promovează cooperarea între toate tipurile de instituţii 
care asigură educaţia generală, vocaţională sau tehnică de la grădiniţe până la licee, 
inclusiv şcoli speciale şi instituţiile care de obicei nu sunt numite şcoli, dar care asigură 
unele activităţi educaţionale. 

Proiectele de parteneriat Comenius Regio sunt parteneriate dedicate instituţiilor şi 
organismelor de reprezentare regională, cu responsabilităţi în domeniul educaţiei. 

Mobilităţile individuale pentru formarea continuă permit personalului educaţional din 
şcoli să participe la activităţi de formare în alte ţări europene. 

Stagiile Comenius de formare iniţială (asistenţi şi şcoli gazdă) îşi propun să ofere 
viitorilor profesori şansa de a se initia in predare, într-o şcoală dintr-o altă ţară europeană. 

Vizitele pregătitoare ce constau în: 

Participarea la seminare de contact organizate de către Agenţiile Naţionale, care oferă 
şcolilor din învăţământul preuniversitar posibilitatea să cunoască posibile instituţii 
potenţial partenere într-un viitor proiect. 

Vizite pregătitoare ce se realizează la una din instituţiile partenere în vederea iniţierii şi 
elaborării de viitoare parteneriate şcolare.   

Proiectele multilaterale Comenius au ca scop dezvoltarea, promovarea şi diseminarea 
celor mai bune practici educaţionale, inclusiv a noilor metode de predare şi a materialelor 
didactice. 

Reţelele Comenius sunt proiecte de parteneriat multilateral destinate să promoveze 
cooperarea europeană şi inovaţiile în domenii specifice educaţiei şcolare. 

E-Twinning promovează colaborarea între şcolile din Europa prin intermediul TIC. 

 

 

1. PARTENERIATELE COMENIUS 

 

1. 1 Specificul şi obiectivele  acţiunii 

Parteneriatele Comenius reprezintă una dintre cele mai populare acţiuni ale Programului 
Sectorial Comenius. 
Scopul general al parteneriatelor şcolare Comenius este acela de a întări dimensiunea 
europeană a educaţiei prin promovarea de activităţi de cooperare între şcoli din Europa.  

Acţiune adresată preponderent instituţiilor din învăţământul preuniversitar, parteneriatele 
Comenius au cunoscut o evoluţie ascendentă în România reflectată printr-un număr tot mai 
mare de candidaturi depuse, de la un an la altul.  Acest fapt exprimă nu numai interesul 
instituţiilor  din sistemul preuniversitar de educaţie de a dezvolta colaborări cu instituţii 
omoloage din spaţiul european, ci şi conştientizarea rolului pe care  aceste parteneriate îl 
pot avea în dezvoltarea instituţională a şcolii şi deschiderea acesteia către sistemul 
european de educaţie.  
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Prin specificul lor, proiectele oferă posibilitatea elevilor şi profesorilor din ţările 
participante şi asociate la LLP să lucreze împreună pe una sau mai multe teme de interes 
comun contribuind astfel nu numai la dobândirea/îmbunătăţirea competenţelor  privind 
tema sau domeniul pe care se axează proiectul, ci şi a celor privind lucrul în echipă, 
relaţiile sociale, planificarea şi realizarea activităţilor din cadrul proiectului şi folosirea 
tehnologiei informaţiei şi comunicării (TIC).  

Utilizarea a cel puţin a unei limbi străine de comunicare în contextul practic oferit de 
lucrul la proiect, sporeşte motivaţia pentru învăţare şi interesul pentru alte culturi 
europene. 

Un rol important în cadrul parteneriatelor Comenius il reprezintă mobilităţile 
transnaţionale menite să faciliteze contactul direct cu realitatea şcolară şi culturală a 
instituţiilor partenere. Finanţarea parteneriatelor este condiţionată de numărul  mobilităţilor 
prevăzute a se derula  în timpul implementării proiectului. 

 

1.2. Parteneriatele multilaterale  

 

Având ponderea cea mai mare ca număr de candidaturi înregistrate la nivel naţional,  
parteneriatele multilaterale Comenius reunesc instituţii din cel puţin trei ţări europene, 
interesate în abordarea unei temei comune. Şcolile implicate  aleg un subiect de interes 
comun deoarece acesta va constitui motivaţia pentru cooperare şi învăţare în cadrul 
proiectului. În funcţie de grupul ţintă căruia i se adresează  proiectul, obiectivele formulate 
pot orienta activităţile preponderent către elevi, cadre didactice sau management 
instituţional. Dacă proiectul este orientat către elevi, implicarea acestora este importantă în 
toate etapele proiectului (de la planificare şi organizare şi pană la  evaluarea activităţilor), 
astfel încât aceştia să nu devină doar executanţi. În cazul parteneriatelor  orientate pe  
aspecte pedagogice sau de management, profesorii şi managerii şcolari au posibilitatea  să 
facă schimb de experienţă şi de informaţii cu colegii din alte ţări, să dezvolte împreună 
metodele şi abordările care corespund nevoilor lor, precum şi să testeze şi să pună în 
aplicare noi abordări organizatorice şi pedagogice. În aceste cazuri, proiectele presupun 
adesea cooperarea cu organisme din cadrul comunităţii locale a şcolilor, cum ar fi 
autorităţi locale, servicii sociale, asociaţii şi firme. 

 Activităţile relevante din perspectiva parteneriatelor multilaterale sunt: reuniunile de 
proiect între instituţiile implicate in parteneriat, schimburi de profesori şi elevi; elaborarea, 
publicarea şi diseminarea  de materiale specifice proiectului, realizarea unor produse finale 
de tipul obiectelor, broşurilor, ghidurilor,etc; organizarea de  spectacole (de ex. piese de 
teatru, spectacole muzicale) şi  expoziţii; pregătirea lingvistică a profesorilor şi elevilor in 
vederea unei cât mai bune comunicări cu partenerii; monitorizarea şi autoevaluarea 
activităţilor proiectului; diseminarea experienţei dobândite şi a rezultatelor obţinute în 
cadrul proiectului, etc. Integrarea activităţilor din proiect în activităţile obişnuite ale şcolii 
şi în curriculum 

dă parteneriatelor o dimensiune complementară invăţării punând accent pe componenţa 
mai puţin formală a instruirii.  
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În anul 2009 la termenul limită de la 20 februarie au fost depuse 713 candidaturi pentru 
proiectele multilaterale din care au fost selectate un număr de 214 candidaturi.  

 

Nr.crt 
Judeţ Candidaturi 

primite 

Candidaturi  

aprobate 

1 Alba 11 3 

2 Arad 17 5 

3 Argeş 11 4 

4 Bacău 34 8 

5 Bihor 22 9 

6 Bistriţa Năsăud 8 4 

7 Botosani 23 7 

8 Braşov 14 4 

9 Brăila 14 5 

10 Buzău 11 2 

11 Caraş – Severin 9 0 

12 Călăraşi 4 2 

13 Cluj 32 11 

14 Constanşa 23 6 

15 Covasna 4 2 

16 Dâmboviţa 31 11 

17 Dolj 37 9 

18 Galaţi 19 5 

19 Gorj 17 3 

20 Giurgiu 9 2 

21 Harghita 10 1 

22 Hunedoara 26 6 
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23 Ialomita 8 4 

24 Iaşi 42 9 

25 Ilfov 17 3 

26 Maramures 18 6 

27 Mehedinţi 5 1 

28 Mureş 8 4 

29 Neamţ 21 9 

30 Olt 8 3 

31 Prahova 14 6 

32 Satu Mare 16 5 

33 Sălaj 15 5 

34 Sibiu 20 11 

35 Suceava 15 3 

36 Teleorman 13 2 

37 Timis 13 2 

38 Tulcea 4 1 

39 Vaslui 25 13 

40 Vâlcea 14 4 

41 Vrancea 2 0 

42 Bucureşti 49 14 

 Total 713 214 

 

În ceea ce priveşte distribuţia în funcţie de tipul instituţiei, ca şi în anii precedenţi, 
instituţiile de învăţământ secundar reprezintă cel mai mare procent din proiectele selectate  
(63%). În comparaţie cu anul 2008 procentul acestora a scazut cu 2% .  

O creştere se înregistrează în cazul parteneriatelor în care s-au implicat instituţii ce 
şcolarizează copii cu nevoi speciale. Proiectele aprobate în cazul acestor instituţii 
reprezintă 3% din numărul total al proiectelor selectate în 2009 comparativ cu 1% proiecte 
aprobate în 2008, în condiţiile în care şcolile speciale reprezintă 4% din totalul instituţiilor 
din învăţământul preuniversitar. 
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S-a păstrat în schimb, comparativ cu anul 2008, acelaşi procent pentru proiectele selectate 
în care s-au implicat instituţii de învăţământ vocaţional şi tehnic, acestea reprezentând 33% 
din total.  

În ceea ce priveşte numărul instituţiilor private ale căror proiecte au fost selectate în 2009, 
acesta este egal cu cel din anul anterior. Doar 2 proiecte de parteneriat şcolar propuse de 
instituţii private au fost selectate şi în 2009. O instituţie se adresează învăţământului pre-
primar şi una învăţământului primar. 

  

1.3. Parteneriatele bilaterale 

 

 Parteneriatele şcolare bilaterale respecta principiile parteneriatelor Comenius însă 
transferă orientarea obiectivelor acestora către un domeniu predefinit, cel al limbilor 
străine.  Cele două instituţii partenere construiesc un proiect a cărui tema vizează  
încurajarea folosirii limbilor europene, oferindu-le elevilor posibilitatea de a-şi pune în 
practică cunoştinţele lingvistice şi de a se familiariza cu limba ţării partenere, învăţând  cel 
puţin noţiunile de bază ale limbii vorbite în instituţia parteneră. Pentru a realiza acest 
obiectiv, elevii folosesc o a treia limbă ca limbă de lucru şi de comunicare. În plus faţă de 
activităţile de cooperare specifice, fiecare instituţie participantă trebuie să realizeze un 
schimb reciproc de elevi cu instituţia parteneră, schimb a cărui durată este de minimum 10 
zile. În vederea susţinerii dimensiunii lingvistice, în cadrul acestui tip de parteneriat, pe 
durata schimbului de elevi, aceştia trebuie să lucreze împreună la şcoală şi pe cât posibil să 
poată fi găzduiţi de familiile colegilor lor. 

Activităţile sunt  în mare parte asemănătoare celor de la parteneriatele multilaterale însă se 
pune un accent special pe dimensiunea lingvistică. Astfel, fiecare partener trebuie să 
realizeze minim 20 de ore  de pregătire lingvistică pentru a asigura elevilor şi profesorilor 
implicaţi în proiect cel puţin  cunoştinţe de bază în limba instituţiei partenere. 

La termenul limita de la 20 februarie 2009 au fost depuse 100 candidaturi pentru 
parteneriatele bilaterale din care au fost aprobate pentru finanţare 26 de proiecte. 

 

Nr.crt 
Judeţ Candidaturi 

primite 

Candidaturi  

aprobate 

1 Alba 3 2 

2 Arad 1 1 

3 Argeş 1 0 

4 Băcău 5 0 

5 Bihor 1 1 

6 Bistriţa Năsăud 1 0 
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7 Botoşani 3 0 

8 Braşov 3 1 

9 Brăila 3 2 

10 Buzău 4 1 

11 Caraş – Severin 0 0 

12 Călăraşi 0 0 

13 Cluj 3 2 

14 Constanţa 3 1 

15 Covasna 0 0 

16 Damboviţa 6 0 

17 Dolj 2 1 

18 Galaţi 3 2 

19 Gorj 3 0 

20 Giurgiu 2 0 

21 Harghita 3 0 

22 Hunedoara 4 0 

23 Ialomiţa 0 0 

24 Iaşi 7 1 

25 Ilfov 0 0 

26 Maramureş 1 0 

27 Mehedinţi 0 0 

28 Mureş 0 0 

29 Neamţ 3 2 

30 Olt 4 1 

31 Prahova 0 0 

32 Satu Mare 2 0 
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33 Sălaj 4 1 

34 Sibiu 5 2 

35 Suceava 2 0 

36 Teleorman 1 0 

37 Timiş 3 0 

38 Tulcea 0 0 

39 Vaslui 4 3 

40 Valcea 3 0 

41 Vrancea 0 0 

42 Bucureşti 7 2 

 
Total 

100 26 

 

Obiectivele cărora li se adresează cele 26 de proiecte aprobate fac referire la creşterea 
calităţii mobilităţilor elevilor, creşterea calităţii cooperării între şcolile partenere şi 
încurajarea învăţării limbilor străine. Două dintre proiectele aprobate vizează, pe langă 
obiectivele enumerate, şi susţinerea îmbunătăţirii metodelor de predare în cazul limbilor 
străine.  
În ceea ce priveşte tipul instituţiilor care îşi propun implementarea unui proiect bilateral 
acestea sunt cu precădere licee şi grupuri şcolare.  88,46% din instituţiile aprobate pentru 
finaţare au optat pentru numărul maxim de mobilităţi (24) pentru schimbul de elevi. 

 

1.4. Parteneriatele Comenius Regio 

Parteneriatele Comenius Regio oferă posibilitatea unei abordări profunde a domeniului 
educaţiei la nivelul factorilor de decizie locali şi regionali prin cooperarea pe  baza unei 
teme de interes comun cu regiuni din diferite ţări ale spaţiului european. Obiectivul 
principal al acţiunii urmăreşte promovarea dimensiunii europene în educaţie prin activităţi 
de cooperare între autorităţile locale şi regionale cu rol în educaţie. 

Deşi anul 2009 a fost anul în care a fost lansată această acţiune, la termenul limită de la 20 
februarie au fost primite 17 candidaturi pentru acţiunea Parteneriate Comenius Regio, 
candidaturile primite reprezentând toate cele 8 regiuni ale ţării, din ţări diferite. 

Din cele 17 propuneri de proiecte au fost aprobate 11 candidaturi.  Cele 11 
candidauri aprobate au obţinut la evaluarea calitativă punctaje în  intervalul 80,5- 55,5.  

Punctele slabe ale candidaturilor  au constat în special în gradul mare de generalitate a 
conţinuturilor prezentate şi nu au fost evidenţiate în mod clar rezultatele aşteptate. O parte 
din temele alese au fost specifice mai mult proiectelor de parteneriat şcolar decât celor de 
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parteneriat Comenius Regio. De aici şi procentul relativ mare de proiecte respinse din 
motive de calitate (31.5% din total). 

Dintre proiectele aprobate 91% au ales numărul maxim de mobilităţi (24), partenerii 
acestora situându-se la o distanţă de peste 400 KM. 

 

Având în vedere numărul mare de cereri de finaţare din anul 2008-2009 pe ansamblu şi 
punctajele foarte apropiate de maximum ale candidaturilor finanţate, principala preocupare 
a Agenţiei Naţionale în anul 2009 a fost aceea de a asigura o calitate ridicată a activităţilor 
finalizate în cadrul Programului sectorial Comenius. În acest sens au fost realizate 7 
reuniuni de consiliere/monitorizare destinate instituţiilor care derulează proiecte de 
parteneriat şcolar şi parteneriate Comenius Regio, la care au participat 444 de persoane. 
Una din cele şapte întâlniri a fost dedicată în principal instituţiilor care au finalizat proiecte 
de parteneriat şcolar în anul 2009 şi a avut drept scop pregătirea rapoartelor finale cu 
accent pe detalierea implementării proiectului dar şi pe necesitatea asigurării 
sustenabilităţii acestuia după încheiere. Celelalte 6 întâlniri au fost destinate beneficiarilor 
de proiecte de parteneriat şcolar şi parteneriate Comenius Regio aprobate pentru finanţare 
în anul 2009. Scopul acestor întâlniri a fost acela de a consilia şi sprijini cu informaţii 
echipele de proiect în vederea îmbunătăţirii calităţii activităţilor. Astfel, în cadrul acestor 
întâlniri s-a pus accentul pe condiţiile de implementare a proiectului, pe etapele principale 
de implementare, pe modalităţile de măsurare a gradului de îndeplinire a obiectivelor, pe 
modalităţile de evaluare a parteneriatului atât la nivel instituţional cât şi la nivel de 
parteneriat, pe modalităţile de diseminare a rezultatelor dar mai ales pe importanţa stabilirii 
unei strategii clare de diseminare, pe modul de realizare a produselor finale şi pe 
importanţa utilizării acestora după finalizarea proiectelor.    

 

1.5. Impactul derulării proiectelor de parteneriat şcolar Comenius 

 

 Pentru a identifica impactul pe care l-au avut proiectele de parteneriat şcolar, 
punctele forte şi pe cele critice în ceea ce priveşte derularea proiectelor aprobate în anul 
2007 şi finalizate în anul 2009 a fost realizat un studiu bazat în principal pe analiza de 
documente. Astfel, s-a efectuat o analiză de conţinut a rapoartelor finale, cu accent pe 
gradul de realizare a obiectivelor propuse iniţial, pe produsele elaborate, modalităţile de 
diseminare a acestora, impactul înregistrat la diferite niveluri şi eventualele obstacole 
întâmpinate. 

De asemenea, a fost aplicat şi un chestionar on-line beneficiarilor acestor proiecte de 
parteneriat şcolar. 

 Au fost evaluate 223 de rapoarte finale, dintre care 63 (28,3%) sunt pentru şcoli 
coordonatoare iar 160 (71,7%) pentru cele partenere. După distribuţia pe regiuni, cele mai 
multe proiecte au fost implementate în regiunile Nord-Est şi Nord-Vest, Sud-Vest Oltenia 
şi Bucureşti-Ilfov. Judeţele cu cele mai multe proiecte (peste 10) sunt Cluj, Ilfov, Vâlcea şi 
Hunedoara iar cele cu doar un proiect sunt Bistriţa Năsăud, Covasna, Giurgiu, Harghita, 
Ialomiţa, Neamţ, Teleorman şi Tulcea. Corelaţia dintre gradul de dezvoltare şi capacitatea 
de a realiza şi implementa proiecte este confirmată şi de distribuţia pe medii a proiectelor: 
85,2% au fost implementate în şcoli din mediul urban.  
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În ceea ce priveşte tipul instituţiilor care au implementat proiecte de parteneriat şcolar în 
perioada 2007-2009, aşa cum reiese din analiza răspunsurilor la chestionar, cele mai multe 
proiecte analizate au fost implementate de şcoli generale (46.0%), urmate de instituţiile de 
învăţământ secundar superior (licee, grupuri şcolare sau colegii – 45.3%), grădiniţe ( 4%),  
şcoli speciale (3.3%) şi  şcoli de arte şi meserii (1.4%). 

 

  Fig.1. Ponderea tipurilor de instituţiilor ce au implementat proiecte de parteneriat şcolar 
2007-2009 
 

În privinţa rolului asumat de instituţiile şcolare din România implicate în proiecte de 
parteneriat, se observă o distribuţie inegală între calitatea de coordonator de proiect 
(28.7%) si cea de partener (71.3%), explicabilă şi prin lipsa de experienţă/ tradiţie în 
domeniul managementului de proiect: 

 

 
Fig.2     Ponderea rolurilor asumate în proiectele de parteneriat şcolar 2007-2009 

 



  20

Obiectivele specifice ale Programului Comenius vizate de majoritatea parteneriatelor 
multilaterale sau bilaterale analizate s-au concentrat pe promovarea dialogului 
intercultural (sprijinirea dezvoltării lingvistice şi încurajarea cunoaşterii culturale), 
deschiderea orizontului profesional al cadrelor didactice participante prin cunoaşterea şi 
inţelegerea diversitatii sistemelor educative din ţările UE, prin îmbogăţirea bazei de date 
teoretice şi practice (cu materiale didactice, mijloace de invăţământ, strategii inovatoare) şi 
creşterea volumului parteneriatelor şcolare. Datele culese din rapoartele finale ale 
proiectelor demonstrează valoarea lor în direcţia modernizării practicilor didactice, a 
managementului şcolar şi a pregătirii profesorilor şi elevilor, deopotrivă. Colegiile Tehnice 
sau Grupurile Şcolare, prin însăşi misiunea lor specifică, reprezintă o situaţie particulară, 
remarcându-se prin interesul pentru dezvoltarea potenţialului antreprenorial al propriilor 
elevi şi îmbunătăţirea calităţii în educaţia de specialitate. În acest sens, unul dintre 
obiectivele fundamentale ale proiectelor propuse de această categorie de instituţii şcolare 
vizează definirea şi implementarea unor strategii care să faciliteze integrarea elevilor pe 
piaţa muncii din ţară şi din spaţiul european. 

Conform rapoartelor finale şi răspunsurilor la chestionar, obiectivele propuse iniţial s-au 
concretizat in foarte mare măsură, nivelul mediu de realizare fiind de 4,40, pe o scară de 
la 1 la 5, unde 5 este valoarea maximă. Răspunsurile la chestionare relevă următoarea 
distribuţie: 

sub 25% 0.0% 0 

intre 25%- 50% 0.0% 0 

peste 50% 28.0% 37 

100% 72.0%   95* 

   

* numărul de respondenţi: 132. 

 

Din analiza raportelor finale a reieşit faptul că pentru o parte semnificativă din instituţiile 
şcolare au intervenit o serie de factori care au modificat structura iniţială de activităţi, însă 
fără a afecta calitatea şi cantitatea rezultatelor propuse. În unele cazuri, contextul 
implementării proiectului a fost altul decât cel iniţial estimat, fapt care a antrenat unele 
modificări ale activităţilor.  
În cele mai multe cazuri, au fost înlocuite activităţi sau au fost introduse unele noi. Toate 
aceste schimbări au avut ca rol creşterea relevanţei proiectului pentru cei direct implicaţi în 
proiect. De asemenea, modificări ale activităţilor proiectului au apărut datorită creşterii 
gradului de decizie a elevilor care, iniţial, au avut un rol nesemnificativ în elaborarea 
cererii de finanţare.  
Din punctul de vedere al conţinutului, temele proiectelor prezintă un grad ridicat de 
varietate şi complexitate, vizând toate ariile curriculare: 

 

 Care au fost ariile curriculare vizate cu precădere de tema aleasă ?   

Limbă şi comunicare 89.3% 117 
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Matematică şi ştiinţe 25.2% 33 

Om şi societate 71.0% 93 

Arte 64.9% 85 

Ed.fizică şi sport 13.0% 17 

Consiliere şi orientare 29.0% 38 

 Altele (va rugăm să precizaţi) 38.2% 50* 

respondenţi 131 

  

*tehnologii 

 

De remarcat în implementarea proiectelor este realizarea mobilităţilor. Analiza rapoartelor 
finale a relevat faptul că numărul şcolilor care nu au realizat minimum de mobilităţi, 
conform cu tipul proiectului, este nesemnificativ. Pe parcursul implementării proiectelor 
şcolile au fost informate asupra necesităţii realizării numărului minim de mobilităţi iar în 
activitatea de monitorizare au fost identificate şi corectate întârzierile în efectuarea 
întâlnirilor de proiect.  
Numărul total de profesori implicaţi în mobilităţi este de 1633, ceea ce reprezintă o medie 
de 7,3 profesori pentru fiecare proiect (a se ţine seama de faptul că aici sunt cuprinse şi 
proiecte care au avut un minim de 4 mobilităţi). Jumătate dintre proiecte au avut între 4 şi 
7 mobilităţi realizate de către profesori. Ca şi în cazul elevilor, numărul de profesori cu 
nevoi speciale implicaţi în mobilităţi este nesemnificativ (<10). Ponderea profesorilor 
implicaţi în mobilităţi este de 11,57% din total profesori.  

Numar profesori 
implicaţi în 

mobilităţile unui 
proiect  

Număr total de 
profesori implicaţi 

în mobilităţi  Frecvenţă Procent 

1 3 3 1,3 

2 10 5 2,2 

3 30 10 4,5 

4 108 27 12,1 

5 160 32 14,3 

6 150 25 11,2 

7 189 27 12,1 

8 168 21 9,4 

9 162 18 8,1 
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10 150 15 6,7 

11 143 13 5,8 

12 132 11 4,9 

13 52 4 1,8 

14 98 7 3,1 

15 45 3 1,3 

16 16 1 0,4 

17 17 1 0,4 

Total 1633 223 100,0 

 
În cazul a 35% dintre şcoli, nu au fost implicaţi elevi în mobilităţi. Însă numărul total de 
elevi implicaţi în mobilităţi este de 1412, cu o medie de 6,33 de mobilităţi realizate de 
către elevi pentru fiecare proiect. Cu excepţia proiectelor bilaterale, celelalte proiecte în 
care au fost implicaţi elevi (mai mult de 10) au avut parteneri în vecinătatea României, fapt 
care a permis realizarea mobilităţilor la un cost mai redus. Ponderea elevilor implicaţi în 
mobilităţi din total elevi este de 0,922%.  
 Referitor la realizarea produselor finale, analiza rapoarelor a scos în evidenţă 
următoarele: produsele au fost realizate în totalitate în cazul a 92% dintre proiecte. Pentru 
cele 19 proiecte (8%) pentru care a fost menţionată realizarea parţială a produselor finale, 
cele mai importante motive au constat în simplificarea unor activităţi (ca urmare a 
modificării structurii parteneriatului) şi complexitatea prea mare a activităţilor faţă de 
resursele existente. Cel mai frecvent produs utilizat pentru diseminare este CD-
ROM/DVD-ul prezent la 93,3% dintre proiecte. Cartea sau pliantul şi site-urile web sunt 
suporturi utilizate în peste 80% dintre proiecte. Evenimentele de tip spectacol au fost 
utilizate în cazul a 69% dintre proiecte iar materiale pedagogice au fost publicate în urma a 
58,3% dintre proiecte. În cazul a 47,5% dintre proiecte au fost realizate obiecte de artă iar 
cele promoţionale numai în cazul a 20% dintre proiecte.  
 În ceea ce priveşte impactul proiectelor derulate analiza rapoartelor şi răspunsurile 
la chestionar au evidenţiat  4 niveluri de impact al proiectelor de parteneriat şcolar 
Comenius. 
La nivelul cadrelor didactice, principalele efecte enumerate în rapoarte şi chestionare 
acoperă zona comunicării şi a compeţentelor lingvistice, abilităţile în utilizarea TIC, 
aptitudinile sociale, dezvoltarea orizontului de cunoaştere culturală, sporirea 
disponibilităţii de preluare şi aplicare a noilor abordări didactice, dar fac trimitere şi la 
parametrii de evoluţie personală, precum creşterea motivaţiei sau a încrederii în sine: 

În opinia personală, ce tip de atitudini/ competenţe profesionale au fost in special 
dezvoltate prin intermediul activităţilor derulate în proiect ?  

 

creativitatea 88.5% 116 

autonomia în luarea deciziilor 51.1% 67 
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lucrul in echipă 97.7% 128 

abilităţile lingvistice/ de comunicare 98.5% 129 

abilităţile în utilizarea TIC 93.9% 123 

caracterul inovator al metodelor de predare folosite 60.3% 79 

capacitatatea de gestionare a situaţiilor conflictuale 32.8% 43 

încrederea în sine 88.5% 116 

altele (va rugam sa specificati): 14.5% 19* 

respondenti 131

 

*competente manageriale şi antreprenoriale, dezvoltarea capacităţii de a organiza 
evenimente, formarea sentimentului de apartenenţă la comunitatea europeană, creşterea 
interesului pentru activităţile crosscurriculare şi de dezvoltare a experienţelor 
multiculturale. 

Relevanţa participării la proiectele de parteneriat şcolar în raport cu perfecţionarea 
profesională, evaluată pe o scală de la 1 la 5 (unde 5  reprezintă nivelul maxim relevant), a 
înregistrat media de 3,97, toate răspunsurile plasându-se în zona pozitivă. 

 

In ce masura a contribuit implicarea dvs. in activitatea  proiectului la dezvoltarea 
dvs. profesionala? 
1 = in foarte 
mica 
masura 

2 = intr-o 
mica 
masura 

3 = in mare 
masura 

4 = intr-o 
foarte mare 
masura 

5 = in 
totalitate 

Total 
raspunsuri 

0 0 23 90 19 132 

 
La nivelul elevilor, cele mai importante elemente de impact sunt distribuite dupa cum 
urmează: 

Ce impact a avut proiectul asupra elevilor implicati in proiect ? 

ameliorarea abilitatilor de comunicare 93.6% 117 

imbunătăţirea abilitatilor în utilizarea TIC 84.8% 106 

dezvoltarea aptitudinilor sociale 92.8% 116 

cresterea motivaţiei 91.2% 114 

îmbogăţirea cunoştintelor despre tările ţi culturile 
partenerilor 96.0% 120 

alt impact (va rugam sa precizati) 34.4% 43* 
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respondenti 125

 

*  dezvoltarea creativităţii, intensificarea spiritului antreprenorial, perfecţionarea 
tehnicilor de învăţare independentă, prin investigare, selecţie şi prezentare, creşterea 
interesului pentru studiul limbilor străine şi TIC, stabilirea unor legături de prietenie cu 
elevi/ familii din celelalte ţări partenere în proiect, demonstrarea unui grad ridicat de 
toleranţă etnică, naţională şi culturală. 

 

La nivelul instituţiei şcolare, parteneriatele Comenius au intensificat colaborarea dintre 
profesorii din arii curriculare diferite (colaborări inter- şi crosscurriculare), au crescut 
vizibilitatea şi prestigiul în comunitate şi au determinat conducerea şcolii să acorde un 
sprijin sporit participanţilor sau viitorilor iniţiatori ai unor astfel de proiecte. De asemenea, 
au indus schimbări în politica de învăţare a limbilor străine, dar şi în curriculum (aproape 
jumătate dintre respondenţii la chestionar menţionează modificări în CDS, prin 
introducerea unor noi cursuri opţionale). În general, convingerea exprimată de beneficiarii 
parteneriatelor este că acestea au contribuit decisiv la ameliorarea climatului educativ 
intern şi a calităţii relaţiilor interpersonale din instituţia de care aparţin: 

Ce impact a avut proiectul asupra asupra şcolii ?   

modificări în curriculum 43.2% 54 

schimbări în politica de invăţare a limbilor străine 53.6% 67 

intensificarea colaborării între profesori 96.0% 120 

transformari la nivel managerial/ schimb de bune practici 
manageriale intre institutiile implicate 62.4% 78 

adoptarea unor noi metode de predare-invatare 64.0% 80 

cresterea initativelor de organizare a activitatilor ce 
promoveaza cooperarea europeana 89.6% 112 

alt impact (va rugam sa specificati) 23.2% 29* 

respondenti 125 

  

*revitalizarea şi diversificarea calendarului de activităţi din şcoală, promovarea imaginii 
instituţionale la nivel local/ regional/ naţional/ internaţional, obţinerea unor calificative 
mai bune la evaluarile interne/ externe datorită experienţei de gestionare a unui proiect 
european. 

 

Cel de-al patrulea nivel, al comunităţii locale, se remarcă prin impactul asupra părinţilor 
şi autorităţilor din zonă. În urma desfăşurării proiectelor europene, s-a înregistrat o 
participare crescută a familiilor elevilor şi o intensificare a implicării acestora în 
activităţile prevăzute în proiect (ex: găzduirea elevilor din celelalte ţări participante, 
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organizarea acţiunilor de petrecere a timpului liber, furnizarea suportului logistic, 
confecţionarea de costume, participarea la intâlnirile de proiect). Toţi beneficiarii 
menţionează importantul sprijin acordat de factorii locali de decizie, de la reprezentanţii 
ISJ-urilor la cei ai autorităţilor (Primării, Consilii Locale) şi chiar la agenţii economici din 
zona, sprijin concretizat prin sponsorizarea unor evenimente tematice, monitorizarea 
întâlnirilor oficiale, primirea în cadru oficial a participanţilor din ţările partenere, dotarea 
şcolilor cu aparatura şi cu conexiune la Internet etc. 

Din punctul de vedere al comunităţii locale, impactul s-a manifestat prin: 

creşterea gradului de implicare a părinţilor 88.8% 111 

intensificarea relaţiilor de colaborare cu alte şcoli 
la nivel local 76.0% 95 

accentuarea sprijinului din partea factorilor locali/ 
regionali 72.8% 91 

alt impact (va rugăm să specificaţi) 18.4% 23* 

respondenti 125

 

* promovarea valorilor locale, conştientizarea opiniei publice faţă de problemele de 
mediu 

Toate cele patru planuri accentuează valorile fundamentale promovate de programele 
comunitare ale UE, precum conceptul de cetăţenie europeană activă, importanţa 
dialogului intercultural, creativitatea, spiritul antreprenorial, diversitatea lingvistică, 
studiul limbilor străine, dezvoltarea personală şi profesională a profesorilor şi elevilor de 
pe teritoriul întregii Europe.  

  
Rapoartele finale întocmite de intituţiile care au derulat proiecte scot în evidenţă şi faptul 
că impactul acestora poate fi diferenţiat şi în funcţie de tipul şcolii şi istoricul participării 
anterioare în proiecte transnaţionale. Pentru şcolile aflate la prima participare, impactul a 
fost mai semnificativ asupra elevilor şi a partenerilor asociaţi. Efortul implementării 
proiectului a angrenat un număr semnificativ de participanţi. De asemenea, la acest tip de 
şcoli este de menţionat transferul de practici de la partenerii din proiect. Există şcoli care 
au preluat practici de management sau au realizat investiţii ca urmare a vizitei la partenerii 
externi. Spre exemplu, unele şcoli din rural au solicitat sprijinul autorităţilor locale pentru 
dotări sau materiale educaţionale.  

În cazul şcolilor care au experienţa implementării unor proiecte anterioare, 
impactul este mai semnificativ la nivelul profesorilor implicaţi.  Abordarea în cadrul 
proiectului accentuează componenţa tehnică a procesului educaţional şi se remarcă 
tendinţa de a răspunde nevoilor concrete ale profesorilor. O altă formă de impact 
semnificativă este preluarea de metode de lucru cu elevii. Acest tip de impact a fost mai 
frecvent menţionat în cazul şcolilor din mediul urban, în special a celor care au experienţa 
anterioară a participării în astfel de proiecte. De asemenea, abordarea cross-curriculară a 
încurajat adoptarea de metode şi tehnici noi de lucru, cu grad înalt de atractivitate pentru 
elevi.  
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 În condiţiile în care atragerea de resurse extrabugetare se conturează ca principală 
modalitate de susţinere a investiţiilor în şcoală, dezvoltarea de competenţe în zona 
managementului de proiect este o prioritate majoră. Proiectele Comenius asigură un mediu 
de învăţare, având în vedere că procedurile relativ simplificate încurajează accesul 
instituţiilor şcolare care nu au un istoric al implementării de proiecte extrabugetare. 
Această formă de impact este semnificativ mai mare în cazul şcolilor aflate la prima 
participare. 
 Un alt aspect important în implementarea proiectului îl constitutie  diseminarea. 
Caracteristica principală a strategiei de promovare a produselor proiectelor o reprezintă 
utilizarea unor suporturi cu cost relativ scăzut dar cu potenţial semnificativ în privinţa 
accesului. Cel mai frecvent produs utilizat pentru diseminare este CD-ROM/DVD-ul 
prezent la 93,3% dintre proiecte. Pentru activităţile concrete de promovare au fost 
preferate şcolile la nivel local, prin organizarea unor evenimente specifice. De asemenea, 
au fost menţionate o serie de activităţi curente la nivelul instituţiilor judeţene utilizate ca 
oportunităţi pentru promovarea produselor realizate în cadrul proiectelor. 
Valorizarea rezultatelor proiectului a fost focalizată deopotrivă pe promovarea procesului 
proiectului şi a produselor. În cazul şcolilor din mediul urban, a fost accentuată 
promovarea metodologiei de lucru. Pentru mediul rural au fost preferate produsele cu un 
conţinut reprezentativ pentru zona de provenienţă. Tradiţiile sau specificul zonei au 
constituit elementele principale ale planului de diseminare.  
Componenta de continuitate şi transferabilitate a produselor finale este clar indeplinită, 
răspunsurile oferite demonstrând caracterul lor practic, inovator şi educativ. Astfel, 95,5% 
dintre respondenţi (sau 106 dintr-un total de 111) au răspuns afirmativ la întrebarea 
„Produsele finale obţinute sunt folosite în activităţile curente ale şcolii ?”, în timp ce la 
întrebarea „Consideraţi că rezultatele şi produsele finale ale proiectului dvs pot fi 
folosite şi de către alţii ?” procentajul răspunsurilor afirmative a fost de 100%. 
Argumentările oferite s-au centrat pe valorizarea produselor şi rezultatelor în cadrul altor 
ore din ariile curriculare vizate de proiect şi de către alte cadre didactice din aceeaşi şcoală 
sau din şcoli partenere, prin consultarea lor în spaţiile special amenajate (cabinete, 
biblioteci, puncte de informare) şi accesarea lor în spaţiul virtual (site-uri, bloguri, reviste 
online). 

Având în vedere complexitatea proiectelor de parteneriat şcolar Comenius, 
obstacolele nu au întârziat să apară în derularea activităţilor. 

Cea mai importantă dificultate menţionată de către membrii echipelor de proiect este lipsa 
timpului (38% dintre proiecte) şi supraîncărcarea cu sarcini administrative (27,6%).  
 

Tipul problemei (răspuns multiplu) Nr Procent 

Retragerea partenrilor 15 9,2% 

Supraîcărcarea cu sarcini administrative 45 27,6% 

Probleme de comunicare 39 23,9% 

Lipsa de sprijin in interiorul şcolilor 10 6,1% 

Lipsa de timp pentru munca la proiect 62 38,0% 

Probleme de organizare la nivelul şcolii 15 9,2% 
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Cunostinte insuficiente de limbi străine 54 33,1% 

Insuficienţa fondurilor 49 30,1% 

Probleme organizatorice cu şcolile partenere 18 11,0% 

Amânarea unei mobilităţi din motive imputabile 
partenerilor 3 1,8% 

Dificultăţi în alcătuirea grupului de elevi pentru 
mobilităţi 2 1,2% 

Probleme de organizare ale partenerilor 1 0,6% 

Schimbarea coordonatorului de proiect 1 0,6% 

 
Aşadar, pentru aproape două treimi dintre proiecte, problema majoră este dificultatea de a 
aloca un volum de timp optim pentru realizarea activităţilor din proiect. De altfel, cele mai 
multe propuneri adresate agenţiei se referă la identificarea unor modalităţi de compensare 
a timpului alocat lucrului pentru proiect.  
 
Problemele de comunicare sau insuficienţa cunoştinţelor de limbă străină au afectat 
implementarea a 57% dintre proiecte. Incidenţa acestui tip de problemă a fost mai 
frecventă în cazul şcolilor din mediul rural şi a celor care se află în primul an de participare 
în proiect. Aşadar, problema este generată mai degrabă de lipsa exerciţiului de participare 
în proiecte transnaţionale.  
 
Insuficienţa fondurilor a fost menţionată pentru aproape o treime dintre proiecte. Însă 
problema trebuie raportată la aşteptările partenerului care a identificat proiectul ca o 
oportunitate de a dezvolta activităţile, dincolo de obligaţiile asumate în cererea de 
finanţare. În cazul unor şcoli au fost dezvoltate parteneriate cu autorităţile locale sau 
organizaţii non-guvernamentale (inclusiv asociaţiile de părinţi) care au asigurat 
cofinanţarea unor activităţi sau chiar a mobilităţilor (este cazul şcolilor care au implicat un 
număr mare elevi la întâlnirile de proiect în ţările partenerilor).  
 
1.6. CONCLUZII    

          

Din rezultatele obţinute reiese faptul că acţiunea Parteneriate şcolare Comenius a avut un 
real impact la nivelul instituţiilor de învăţământ din România. Datele prelucrate din 
rapoartele şi chestionarul aplicat beneficiarilor arată faptul că acţiunea răspunde unor nevoi 
reale ale sistemului de educaţie, ale instituţiilor şi actorilor cheie implicaţi: elevi, cadre 
didactice, persoane cu rol managerial sau de suport etc. Instituţiile care au derulat proiecte 
de parteneriat şcolar au fructificat cooperarea la nivel european în foarte mare măsură şi au 
căutat să valorifice rezultatele obţinute şi după încheierea perioadei contractuale. 

 Un aspect extrem de important este cel referitor la implicarea elevilor în mobilităţi 
acesta fiind şi unul din obiectivele principale ale Programului. Studiul a scos în evidenţă 
faptul că s-a încercat în mare masură realizarea unui număr cât mai mare de mobilităţi în 
vederea deplasării unui numar cât mai mare de elevi. 



  28

 Temele abordate în cadrul parteneriatelor au implicat toate ariile curriculare ceea ce 
a condus la obţinerea unor rezultate importante la nivelul cunostinţelor acumulate, 
competenţelor şi abilităţilor dezvoltate. O parte din rezultatele cooperării la nivel de 
parteneriat au fost cuprinse în produse finale diverse. Se constată din analiza realizată 
preferinţa pentru utilizarea TIC şi realizarea de produse în format electronic. Rezultatele 
obţinute ca urmare a cercetării intreprinse evidenţiază faptul că parteneriatele Comenius au 
o puternică dimensiune culturală. Acestea au facilitat familiarizarea participanţilor şi a 
celorlalţi actori implicaţi în mod direct sau indirect cu aspectele culturale ale ţărilor 
participante, cu tradiţiile populare ale zonelor în care acestea erau situate, cu stilurile lor de 
viaţă etc. Parteneriatele au creat totodată un cadru favorabil comunicării şi cunoaşterii 
interculturale, beneficiarii conştientizând importanţa cunoaşterii celuilalt, a respectării 
identităţilor şi valorilor proprii. Proiectele au oferit  premise şi pentru dezvoltarea 
personală a celor implicaţi, prin dezvoltarea competenţelor de comunicare – atât din 
perspectiva utilizării unei limbi străine, cât şi din perspectivă socială –, a competenţelor de 
self-management. Participanţii la program – profesori, factori de decizie, elevi - s-au 
familiarizat cu noi abordări didactice, cu noi metode şi tehnici de predare şi de învăţare. 
Au avut acces la materiale bogate şi de actualitate. În cadrul proiectelor, instituţiile 
partenere au colaborat pentru producerea de materiale pedagogice, pentru diseminarea 
bunelor practici, pentru elaborarea de noi metodologii de predare şi de evaluare. De 
asemenea, au fost stimulaţi să reflecteze asupra propriilor practici şi să-şi traseze noi 
expectanţe profesionale. 

 Experienţa internaţională, dezvoltarea parteneriatelor, cunoaşterea şi comunicarea 
interculturală, raportarea la standarde europene de educaţie reprezintă modalităţi eficiente 
de promovare a dimensiunii europene în educaţie. 

Deşi au fost surprinse aspecte importante referitoare la implementarea acţiunii Parteneriate 
şcolare Comenius în România, cercetarea nu a fost una deplină, concluziile formulate 
păstrându-se în limitele declaraţiilor făcute de beneficiari în rapoartele finale sau ca 
răspuns la întrebările chestionarului aplicat. 

 

 2   MOBILITĂŢI INDIVIDUALE -Formarea continuă pentru personalul din  

               învăţământul preuniversitar 
 

2.1. Specificul  şi obiectivele acţiunii 

 

Acţiunea Mobilităţi individuale de formare continuă a personalului didactic din 
învăţământul preuniversitar contribuie la îmbunătăţirea calităţii educaţiei şcolare, oferind 
personalului din învăţământul preuniversitar posibilitatea de a participa la o activitate de 
formare continuă într-o altă ţară decât aceea în care muncesc sau trăiesc în mod obişnuit. 
În acest fel, participanţii sunt încurajaţi să îşi îmbunătăţească competenţele de 
predare/orientare/consiliere/management şi să dobândească o mai bună înţelegere privind 
educaţia şcolară din Europa.  

Constituie activitate de formare continuă COMENIUS  ::  

aa  ))  Participarea la  - cursuri generale 
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        - cursuri în domeniul limbilor străine. 

                          bb))  Plasament şi job-shadowing în instituţii cu rol educaţional, formare prin 
observare, care presupune deplasarea persoanelor eligibile în ţări ale Uniunii Europene 
într-o instituţie şcolară, ONG sau instituţie de  autoritate locală, pentru a cunoaşte cum se 
realizează obiectivele educaţionale în instituţia respectivă şi a se implica efectiv în 
activitatea acesteia.  

                        cc))  Participarea la o conferinţă europeană sau un seminar european. Sunt eligibile 
doar Seminariile şi conferinţele organizate de Reţelele Comenius, de către Agenţiile 
Naţionale sau de o asociaţie europeană reprezentativă implicată activ în domeniul educaţiei 
şcolare. 

  

2.2. Implementarea acţiunii în anul 2009 

 

Cadrele didactice şi persoanele implicate nemijlocit în procesul educaţional au fost 
preocupate de dezvoltarea lor profesională şi au manifestat interes pentru oportunităţile 
oferite de programele  educaţionale europene.  

Obiectivele Agenţiei pentru acţiunea Comenius - formare continuă în anul 2009 au vizat 
atât creşterea numărului de candidaturi depuse cât şi a numărului de candidaturi finanţate. 
Pentru atingerea acestor obiective s-au întreprins o serie de activităţi: 

 Agenţia Naţională a iniţiat proiectul strategic Schema de susţinere complementară 
a mobilităţii europene a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar 
beneficiare ale Lifelong Learning Programme, finanţat prin POSDRU. 

 S-au organizat reuniuni de informare  la nivelul judeţelor mai slab reprezentate în 
program, reuniuni la care au participat în total 503 persoane reprezentând categorii 
de personal eligibil provenind din toate tipurile de instituţii din învăţământul 
preuniversitar. 

 S-au publicat pe site-ul agenţiei toate informaţiile relevante, s-au redactat  
materiale informative care au fost distribuite la nivelul ISJ-urilor şi care au 
contribuit la cunoaşterea de către potenţialii candidaţi a oportunităţilor pe care le 
oferă formarea continuă prin Programul Sectorial Comenius, cât şi a cerinţelor 
legate de depunerea candidaturilor. 

 S-a asigurat o comunicarea eficienta între responsabilii de acţiune şi potenţialii 
candidaţi. 

 S-a acordat o atenţie deosebită activităţilor de diseminare şi de prezentare a 
exemplelor de buna practică pe care beneficiarii de grant le-au efectuat la 
întoarcerea din stagiu.  

 

 

 

2.3. Rezultate obţinute 
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Toate activităţile iniţiate au condus la rezultate importante. Astfel, la cele 3 termene limită  
din anul 2009 au fost depuse 1892 de candidaturi care au primit următorul statut:    

 765   de candidaturi au fost aprobate pentru finanţare reprezentând un 
procent de 40,43% din totalul candidaturilor primite;  

 508 candidaturi au obţinut punctajul minim de 60 de puncte la evaluarea 
calitativă dar nu au primit finanţare din cauza lipsei de fonduri, această 
categorie reprezentând 26,84% din totalul candidaturilor primite; 

 476 de candidaturi care  nu au întrunit numărul de minimum 60 de puncte la 
evaluarea calitativă, au fost declarate respinse pe criterii calitative şi 
reprezinta 25,15% din candidaturile primite; 

 143 de candidaturi au fost declarate ineligibile datorită faptului că 85 % 
dintre aceşti candidaţi respinşi la evaluarea formală nu au semnat 
formularul de candidatură iar 15% nu au respectat termenele limită de 
depunere a candidaturii. 

Din analiza acestor date reiese interesul crescut al candidaţilor pentru granturile Comenius 
de formare continuă. Astfel, faţă de anul 2008 când s-au primit 1019 candidaturi, în anul 
2009 numărul lor a crescut cu 873 de candidaturi ceea ce reprezintă o creştere de 85%. 
Referitor la candidaturile care au fost aprobate pentru finanţare trebuie menţionate 
următoarele: 

• faţă de anul 2008 când au fost finanţate efectiv 358 candidaturi reprezentând 
35,13% din candidaturile primite, în anul 2009 numărul candidaturilor finanţate a 
fost de 765 ceea ce reprezintă o creştere a candidaturilor finanţate de 113,68% faţă 
de anul 2008.  

• Selecţia candidaturilor s-a făcut în conformitate cu fişa europeană de evaluare a 
calităţii candidaturilor pentru Comenius–IST şi cu  priorităţile naţionale menţionate 
în Apelul Naţional 2009 şi  reflectă atingerea  obiectivele propuse.  

           Astfel: 

a)  referitor la ţintele cantitative propuse ăn strategia Agenţiei pentru anul 2009, 
cele 600 de candidaturi estimate a fi finanţate au fost depăşite, numărul lor 
ajungând la 765 de granturi acordate.  

b) în ceea ce priveste grupurile ţinta prioritare, au fost finanţate : 
- 2 persoane cu dizabilităţi; 
- 18 persoane care lucrează cu procent semnificativ de elevi cu nevoi 

speciale, ceea ce reprezintă 2,35% din candidaţii finantaţi; 
- 101 persoane care lucrează în şcoli din mediul rural sau din zone 

defavorizate, reprezentând 13,20% din candidaţii finantaţi; 
- categorii de persoane mai puţin reprezentate în acţiunea Comenius de 

formare continuă din care: 29 educatori reprezentând 1,18% din cei 
finanţaţi şi 7 consilieri reprezentând 0,92% din cei finanţaţi;  

Chiar dacă aceste procente nu sunt semnificative, ele relevă faptul că toate 
categoriile de grupuri ţintă prioritare au fost reprezentate. 

c) In plan naţional au fost stabilite, în afara priorităţilor legate de grupuri ţintă, şi 
priorităţi tematice, menţionate în Apelul 2009; ele urmăreau dezvoltarea 
competenţelor cheie, folosirea noilor tehnologii şi interculturalitatea. Toate 
aceste teme prioritare au fost abordate. Astfel: 60% din stagiile de formare la 
care au participat beneficiarii de granturi au avut ca tematica dezvoltarea 
competentelor cheie, 18% au urmărit folosirea noilor tehnologii în procesul de 
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predare/învăţare iar 22% dintre stagii s-au axat pe teme legate de 
interculturalitate. 

Referitor la nivelul educaţional al instituţiilor din care provin beneficiarii de granturi în 
anul 2009, din analiza datelor rezultă următoarele:  

- 3,79% provin din grădiniţe; 

- 55,03% provin din invăţământul secundar; 

        -  41,19% provin din învăţământul vocaţional şi liceal.   

Referitor la tipul institutiilor beneficiarilor de granturi aferente anului 2009 rezulta ca: 

- 0,5%   sunt institutii private din domeniul educatiei; 

- 99,5% sunt institutii publice din domeniul educatiei: 

- 55,03%sunt institutii care se incadreaza in categoria “general secondary school” 

- 33,73% provin din şcolile secundare vocaţionale şi tehnice; 

- 2,35% provin din instituţiile pentru copii cu nevoi speciale; 

- 3,92% provin din instituţii ale autorităţilor regionale;  

- 0,52% provin din instituţii ale autorităţii naţionale; 

Referitor la tipul instituţiilor din care provin beneficiarii menţionăm că în România 
majoritatea instituţiilor şcolare sunt instituţii publice ale statului, instituţiile private fiind 
slab reprezentate. 

Chiar dacă procentele de reprezentare a instituţiilor beneficiarilor de granturi sunt diferite, 
apreciem că reprezentarea este diversificată şi cuprinde majoritatea tipurilor de instituţii 
eligibile.  

Referitor la distribuţia geografică, statisticile demonstrează că beneficiarii de granturi 
provin din toate judeţele ţării dar numărul lor diferă de la un judeţ la altul, în funcţie de 
numărul instituţiilor şcolare şi al elevilor din zona geografică respectivă dar şi de interesul 
manifestat pentru formarea continuă prin programul sectorial Comenius. Astfel: din 
judetul Alba sunt 11 beneficiari reprezentand 1,44% din total; din Arad 21 reprezentand 
2,75%; din Arges 13 reprezentand 1,70%; din Bacau 66 reprezentand 8,63; Bihor 8 
reprezentand 1,5%; din Bistrita-Nasaud 11 reprezentand 1,44%; din Botosani 23 
reprezentand 3,01%; din Brasov 2 reprezentand 0,26%; din Braila 16 reprezentand 2,09%; 
din Buzau 28 reprezentand 3,66%; din Calarasi 11 reprezentand 1,44%; din Cluj 18 
reprezentand 2,35%; din Constanta 4 reprezentand 0,52%; din Covasna 5 reprezentand 
0,65%; din Dambovita 78 reprezentand 10,20%; din Dolj 87 reprezentand 11,37%; din 
Galati 18 reprezentand 2,35%; din Giurgiu 10 reprezentand 1,31%; din Gorj 5 
reprezentand 0,65%; din Harghita 6 reprezentand 0,78%; din Hunedoara 6 reprezentand 
0,78%; din Ialomita 4 reprezentand 0,52%; din Iasi 46 reprezentand 6,01%; din Ilfov 7 
reprezentand 0,92%; din Maramures 2 reprezentand 0,26%; din Mehedinti 5 reprezentand 
0,65%, din Mures 6 reprezentand 0,78%; din Neamt 17 reprezentand 2,22%; din Olt 10 
reprezentand 1,31%; din Prahova 24 reprezentand 3,14%, din Satu Mare 6 reprezentand 
0,78%, din Salaj 8 reprezentand 1,05%; din Sibiu 8 reprezentand 1,05%, din Suceava 31 
reprezentand 4,05%; din Teleorman 22 reprezentand 2,88%; din Timis 7 reprezentand 
0,92%; din Tulcea 13 reprezentand 1,70%; din Vaslui 33 reprezentand 4,31%; din Valcea 
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9 reprezentand 1,18%; din Vrancea 7 reprezentand 0,92%; Bucuresti 39 reprezentand 
5,10%. 

In general se constată o evoluţie pozitivă faţă de anii precedenţi în ceea ce priveşte 
distribuţia geografică a granturilor în special pentru cei ce îşi desfaşoară activitatea 
profesională în instituţii şcolare din mediul rural. 

Referitor la profilul individual al beneficiarilor considerăm că acesta a fost imbunătăţit în 
anul 2009. Astfel, categoria cea mai numeroasă a beneficiarilor de granturi de formare 
continuă rămâne în continuare aceea a profesorilor, respectiv 75% din beneficiari care 
provin din toate tipurile de instituţii şcolare. Apreciem totuşi ca şi celelalte categorii de 
personal au fost bine reprezentate: directori 8,89% ; inspectori 3,4% ; personal care 
lucrează cu copii cu nevoi speciale 1,08% ; consilieri 0,91% şi  formatori 0,39%. 

 

 Agenţia Naţională este permanent procupată să cunoască impactul pe care activităţile de 
formare continuă finanţate prin Programul Sectorial COMENIUS l-a avut la nivelul 
dezvoltării profesionale a beneficiarilor, asupra elevilor din şcolile în care predau 
beneficiarii de granturi cât şi asupra celorlalte categorii de personal implicate în educaţie. 

 În acest scop, pentru a avea o imagine a modului  în care s-a desfaşurat activitatea de 
formare, s-a procedat mai întâi la analizarea tuturor Rapoartelor finale pe care beneficiarii 
de granturi trebuie să le prezinte la agenţie în termen de 30 de zile de la data încheierii 
activităţii de formare. Din această analiză s-au desprins elementele care relevă efectele 
imediate ale participării la stagiile de formare continuă.  
Astfel, o pregătire prealabilă a stagiului a favorizat o participare activă a beneficiarilor de 
granturi la activitatea de formare. Ei au consultat bibliografiile propuse de instituţiile 
organizatoare sau au studiat din proprie iniţiativă materiale legate de tematica cursului de 
formare, au pregătit prezentări ale sistemului educaţional românesc  şi a spaţiului geografic 
şi cultural în care se află instituţia şcolară din care provin, s-au documentat cu privire la 
alte sisteme educaţionale europene şi asupra zonei geografice în care s-a desfaşurat stagiul 
pentru a se informa cu privire la aspectele culturale, istorice şi socio-economice ale 
regiunii respective. Reprezentarea multinaţională la stagii, (unde s-au întâlnit profesori din 
3 până la 14 ţări la un stagiu de formare,) a permis un larg schimb de informaţii şi o mai 
bunpă cunoaştere reciprocă. În grupurile de lucru, fiecare participant a avut posibilitatea să 
intervină şi să-şi exprime opiniile legate de temele abordate, să împartăşească propria 
experienţă profesională şi astfel să desprindă ceea ce este general valabil pentru tema 
abordată şi reprezintă un înalt standard de calitate în actul educaţional.  
Conţinutul activităţilor de formare a fost adecvat tematicilor anunţate iar metodele folosite 
de formatori au fost diverse: prelegeri, discuţii, ateliere de lucru, utilizarea ICT, prezentări 
video, vizite culturale. 

Dificultăţile pe care le-au întâmpinat în legătură cu activitatea de formare, acolo unde 
astfel de dificultăţi au fost menţionate, se referă în special la problemele ridicate de 
anulările de cursuri şi de găsirea unui înlocuitor la catedră pe perioada efectuării stagiului.  

 

Majoritatea recomandă acest tip de formare profesională şi îşi propune diseminarea 
cunoştinţelor dobândite în stagiu la nivelul instituţiei în care îşi desfăşoară activitatea, la 
nivel local şi prin intermediul massmedia.  
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Pentru a cunoaşte impactul pe care activităţile de formare l-a avut la nivelul dezvoltării 
profesionale a beneficiarilor, asupra elevilor din şcolile în care aceştia predau şi a 
celorlalte categorii de personal implicate în educaţie, am trimis un chestionar beneficiarilor 
de granturi finanţaţi în anul 2008. Au răspuns la acest chestionar 201 beneficiari.  

 

 La întrebarea dacă “tema cursului a fost relevantă pentru obiectivele propuse?” 
răspunsul a fost următorul:  

 

Răspunsul ales Procentul 
răspunsului 

Numărul de 
respondenţi 

Da 100.0% 201 

Nu 0.0% 0 

 

 

 La întrebarea privind gradul de realizare al obiectivelor propuse răspunsurile au 
fost următoarele:  

Răspunsul ales Procentul 
răspunsului 

Numărul de 
respondenţi 

sub 25% 0.0% 0 

între 25%- 50% 2.5% 5 

peste 50% 41.3% 83 

100% 56.2% 113 

 

 La întrebarea „În ce măsură tema aleasă a contribuit la dezvoltarea dumneavoastră 
şi a adus ceva nou în activitatea profesională” pe o scală de la 1 la 5 răspunsurile au 
fost următoarele: 

Răspunsul 
ales 

1 = 
deloc 2 3 4 

5 = In 
foarte mare 

masura 

Media 
răspunsurilor 

Total 
raspunsuri 

Respondenţi 1 4 7 74 115 4.48 201 

 

 La întrebarea dacă „aţi remarcat o schimbare de atitudine în activitatea profesională 
în urma participării la stagiu” pe o scală de la 1 la 5 răspunsurile au fost 
următoarele: 

Răspunsul 
ales 

1 = 
deloc 2 3 4 

5 = In 
foarte 
mare 
masur

Media răspunsurilor 
Total 

răspunsur
i 
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a 

Responden
ţi 2 0 16 67 113 4.46 198 

 

 

 La întrebarea „Aţi organizat activităţi extraşcolare cu elevii” răspunsurile au fost: 

Răspunsul ales Procentul 
răspunsului Total răspunsuri 

Da  91.4% 181 

Nu 8.6% 17 

   

 

 La întrebarea dacă „estimaţi că elevii dumneavoastră au înregistrat progrese în 
activitatea şcolară/extraşcolară ca urmare a utilizării metodelor şi tehnicilor de 
predare-învăţare folosite la clasă şi dobândite de dumneavoastră în urma 
participării la stagiul de formare?” pe o scală de la 1 la 5 răspunsurile au fost 
următoarele: 

Răspunsul 
ales 

1 = 
deloc 2 3 4 

5 = In 
foarte mare 

masura 

Media 
răspunsurilor 

Total 
raspunsuri 

Respondenţi 2 5 32 103 38 3.94 180 

 

 

 La întrebarea dacă „în urma stagiului de formare a profesorului elevii au fost 
încurajaţi să deruleze activităţi în afara orelor de curs” răspunsurile au fost 
următoarele: 

Răspunsul ales Da Nu Total 
raspunsuri 

Corespondenţă prin poştă şi e-mail cu elevii din 
alte tări 123 57 180 

Articole în reviste din ţară şi din strainătate 83 95 178 

Concursuri 154 25 179 

Serbări şi spectacole 155 25 180 

Proiecte de parteneriat cu alte ţări 130 48 178 

Cercuri de specialitate 118 58 176 
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Altele 89 53 142 

  

  

 La întrebarea dacă „Consideraţi că elevii prezintă un interes crescut pentru 
tematicile europene în urma stagiului de formare efectuat de dumneavoastră?” pe o 
scală de la 1 la 5 răspunsurile au fost următoarele: 

Răspunsul 
ales 

1 = 
deloc 2 3 4 5 = In foarte 

mare masura
Media 

răspunsurilor 
Total 

raspunsuri 

Respondenţi 2 4 24 91 59 4.12 180 

 

Procentul mare al răspunsurilor pozitive ne îndreptăţeste să considerăm că interesul 
elevilor este mai mare atunci când le facilitezi accesul la cultura şi practicile altor popoare. 

  

  

 La întrebarea referitoare la „ce tip de competenţe profesionale au fost în special 
dezvoltate prin intermediul activităţii de formare?” răspunsurile au fost 
următoarele: 

Competenţele profesionale dobândite Procentul 
răspunsului Total răspunsuri 

Creativitatea 91.5% 130 

Autonomia în luarea deciziilor 38.7% 55 

Lucrul în echipă 94.4% 134 

Gestioanrea situaţiilor conflictuale 26.8% 38 

Flexibilitatea 78.9% 112 

Abilităţi în comunicare 95.1% 135 

Altele * 31.0% 44 

      * competenţe lingvistice,competenţe metodologice, competenţe în managementul de 
proiect. 

  

2. 4. CONCLUZII 

  

Analiza documentelor şi răspunsurile beneficiarilor de granturi de formare continuă la 
chestionarul aplicat după un an de la terminarea stagiului, au scos în evidenţă eficienţa 
formării profesionale la nivel european a personalului implicat în educaţie din 
învăţământul preuniversitar. 
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Programul Comenius – Mobilităţi individuale de formare continuă – oferă participanţilor o 
deschidere de noi perspective în cariera didactică, formarea de competenţe la nivel 
european, trezeşte dorinţa pentru o dezvoltare profesională continuă prin participarea şi la 
alte tipuri de activităţi de formare europene, încrederea în noile metode de evaluare şi 
motivarea elevilor de a învăţa. 

 

Formarea continuă prin Programul Sectorial Comenius are o dimensiune pedagogică,  
instituţională şi una socială deoarece răspunde unor aşteptări şi obiective atât în planul 
personal al beneficiarului cât şi din partea instituţiei, a elevilor/părinţilor şi a comunităţii 
fapt constatat şi în vizitele de monitorizare efectuate la beneficiarii de granturi de formare 
continuă după întoarcerea acesteia din stagiu.  
 

3. MOBILITĂŢI INDIVIDUALE DE FORMARE INIŢIALĂ- Asistenţi Comenius 

3.1. Obiectivele şi specificul acţiunii 
Acţiunea oferă celor ce se pregătesc sa devină profesori posibilitatea de a  dobândi o mai 
bună înţelegere a dimensiunii europene a predării şi învăţării, de a- şi îmbunătăţi abilităţile 
de predare, de a-şi îmbogăţi cunoştinţele despre alte sisteme de învăţământ europene 
precum şi de a-şi  dezvolta competenţe de comunicare în diferite limbi.  
Asistenţii pot realiza o perioadă de stagiu cu o durata cuprinsă între 13 şi 45 de săptămâni 
într-o şcoală gazdă dintr-o altă ţară sub îndrumarea directă a unui un profesor calificat şi cu 
experienţă, care să îndeplinească rolul de mentor al asistentului.  

În timpul stagiului un asistent poate participa la activităţi ce vizează: 

• asistenţă la activităţile de predarea la clasă, susţinerea  activităţilor de grup ale elevilor în 
special în predarea pe bază de proiecte; 

• iniţerea în metodologia predării şi asimilarea de  tehnici şi metode de predare; 

• îmbunătăţirea capacităţii  de înţelegere şi exprimare a elevilor în limbi străine, inclusiv 
predarea unor noţiuni de limba maternă de cultură şi civilizaţie specifice ţarii sale de 
origine; 

• sprijin acordat elevilor cu nevoi educaţionale speciale; 

• sprijin în implementarea proiectelor în care este implicată instituţa gazdă (ex. E-
Twinning, 
  parteneriate şcolare Comenius sau parteneriate Comenius Regio); 
• iniţierea şi realizarea unor activităţi extracurriculare sau extraşcolare; 

Asistenţii sunt pe deplin integraţi în viaţa şcolii. Chiar dacă sprijină doar activitatea de 
predare şi alte activităţi şcolare, asistenţii desfăşoară intre 12 -16 ore de activitate 
săptămânală în cadrul instituţiei gazdă. Pentru a da varietate activităţilor lor şi pentru a 
intra în contact cu cât mai multe realităţi şcolare, Asistenţii Comenius pot desfăşura stagiul 
în mai multe şcoli, însă nu mai mult de 3 instituţii. 

În vederea realizării unei pregătiri corespunzătoare derulării stagiului, beneficiarii primesc 
finanţare pentru pregătirea lingvisitică, pedagogică şi culturală. 



  37

 

3.2 Implementarea acţiunii în anul 2009 
Acţiunea Asistenţi Comenius a cunoscut o evoluţie fluctuantă din punct de vedere al 
numărului de candidaturi, în ultimii anii numărul acestora fiind în descreştere. Situaţia 
poate fi justificată luând în considerare aspecte precum: promovarea redusă a acţiunii de 
către birourile de programe comunitare din universităţi, lipsa de interes faţa de profesia 
didactică, nerecunoşterea la nivel naţional a stagiilor efectuate şi a competenţelor 
dobândite şi nu în ultimul rând reţinerea generată de competenţele de comunicare într-o 
limbă straină. Marea parte a celor care au candidat sunt studenţi sau absolvenţi ai 
facultăţilor de limbi străine. 

       Elaborarea Apelului Naţional 2009 a avut în vedere stabilirea unui set de priorităţi 
care să  stimuleze participarea în program şi a acelor categorii mai putin sau deloc 
reprezentate,  precum: 

• Viitoare cadre didactice care se iniţiază în predarea altor discipline decat limbile străine;  
• Viitoare cadre didactice care nu au mai beneficiat de sprijin financiar comunitar pentru 
    activităţi de formare;  
• Viitoare cadre didactice cu dizabilităţi;  
Pentru a asigura o promovare cât mai largă a acţiunii a fost editat un pliant conţinând 
informaţii relevante despre specificul acţiunii şi s-au transmis materiale informative prin 
intermediul reţelei birourilor pentru programele comunitare din cadrul universităţilor din 
ţară.  

 

În anul 2009 la Acţiunea Asistenţi Comenius au fost inregistrate 24 de candidaturi, 
reprezentând comparativ cu anul 2008  o rată de crestere în procent de 9,09 %.Din 
perspectiva reprezentării la nivel naţional, candidaturile depuse acoperă  procentual 40%  
din totalul judeţelor tării, dar cele 9 centre universitare din care provin candidaţii acopera 
geografic toate regiunile. Din păcate, lipsa de atractivitate a carierei didactice  continuă să 
se menţina la un nivel destul de ridicat în rândul absolvenţilor de învăţamânt superior din 
ţara. În urma selecţiei naţionale, au fost aprobate pentru finanţare 22 de candidaturi, un 
candidat a fost declarat ineligibil având doar studii medii, iar un candidat a fost respins 
datorită slabei calităţi a aplicaţiei depuse. Rata de selecţie înregistrată a fost astfel una 
foarte ridicată, în procent de 91%. Cele 22 de candidaturi au intrat în procesul de matching 
pentru  identificarea  de şcoli gazdă în vederea derulării stagiilor. 

        Fig.1  Rezultatele selecţiei naţionale pentru Asistenţi Comenius 2009 
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Rezultatele selectiei au scos în evidenţă o creştere a ponderii specializărilor altele decât 
limbile străine, astfel 24% dintre candidaturile selectate provenind de la candidaţi cu 
specializări precum: muzică, ştiinţe economice, religie, matematică-informatică. 

În concordaţă cu datele furnizate în formularul de candidatură, în cadrul procesului de 
matching s-a urmărit identificarea, cât mai multor elemente de compatibilitate între 
profilul asistentului şi cel al şcolii gazdă. Asistentii au optat pentru toate cele trei niveluri 
de şcolarizare: primar, secundar inferior şi secundar superior, însă cei mai mulţi au selectat 
ca primă opţiune nivelul secundar superior (45%).   

Instituţiile gazdă identificate în urma matching-ului provin din 11 ţări europene. Instituţiile 
selectate pentru a găzdui asistenţi, sunt în majoritate şcoli publice de nivel secundar.  

 

    Fig.2 Ţările de origine ale şcolilor ce găzduiesc asistenţi români în 2009 

 

În privinţa limbilor  de predare selectate de asistenţi, ponderea înclină în mod evident către 
limba engleză. Un element de noutate îl constitutie opţiunea unuia dintre asistenţi care a 
selectat limba finlandeză ca limbă de predare, având specializare universitară în acest sens.  

            
                                     Fig.3 Limbile de predare pentru care au optat asistenţii în 2009 
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       În cazul scolilor din România care au solicitat găzduirea unui asistent Comenius, 
în anul 2009 au fost depuse 26 de candidaturi, înregistrându-se o rată de creştere cu 
57,14% mai mare faţa de anul 2008. Candidaturile depuse provin 24% din totalul 
judeţelor ţării. 

            

          Fig. 4. Ponderea pe judeţe a şolilor care au solicitat găzduirea unui asistent în 2009  

 

Dintre candidaturile selectate, solicitarile de găzduire s-au finalizat doar cu 14 asistenţi 
care si-au desfăşurat sau îşi desfăşoară stagiile în România.  

 

Finanţarea  acordată beneficiarilor Asistenţi Comenius a variat în funcţie de ţara de 
destinaţie şi durata stagiului.  

Grant mediu acordat per beneficiar 

                 

              9444 Euro

 

  

Contribuţia individuală pentru participarea la seminarul de inducţie  

 

                 150 Euro

 

  

Contribuţia individuală pentru pregătirea lingvisitică şi 
pedagogică/CLIL  

  

                  100 Euro

 

 

Durata medie a stagiilor a fost de 28 de săptămâni. Din cele menţionate de către asistenţi în 
rapoartele individuale, perioada stagiului a fost suficientă pentru atingerea obiectivele 
stabilite iniţial. 
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În vederea asigurării unei pregătiri corespunzătoare a participanţilor la stagiile de asistenţi 
Comenius, Agenţia Naţională a organizat un seminar de iniţiere menit să familiarizeze 
participanţii cu privire la particularitătile  programului LLP şi  cu specificul unui stagiu de 
asistent Comenius. În acest sens s-au detaliat aspecte relevante din Ghidul pentru Scoli 
Gazdă şi Asistenţi. Au fost purtate discuţii privitoare la aspectele financiare precum şi  la 
modul de întocmire a documentelor de raportare. 

Pentru o bună comunicare între AN şi beneficiari dar şi pentru a facilita comunicarea 
dintre aceştia, s-a creat o adresă de grup  asistenticomenius2009@anpcdefp.ro . 

 

3.4. Impactul şi rezultatele derulării stagiilor 

In anul 2009 au fost evaluate 14 rapoarte finale ale Asistenţilor Comenius ce au beneficiat 
de granturi pentru derularea stagiilor aferente apelurilor 2008 şi 2009. 

Din informaţiile furnizate în raportul individual, asistenţii consideră că şi-au atins 
obiectivele propuse iniţial. Pe o scară  valorică de la 1 la 5 (5 reprezentând atingerea  
integrală a obiectivelor stabilite iniţial) 10 participanţi apreciză cu 5 atingerea obiectivelor, 
iar  ceilalţi patru cu o valoare de 4. 

 Asistenti au desfăşurat activităţi de pregătire în vederea susţinerii activităţilor curriculare 
cu elevii, au participat la observarea orelor desfăşurate de cadrele didactice din şcoala, au 
contribuit la realizarea materialelor necesare. În egală măsură asistenţii au iniţiat activităţi 
extracurriculare şi extraşcolare cu elevii: trupe de teatru, grupuri corale, cluburi orientate 
pe diferite teme, excursii de documentare, concursuri sportive etc. Fiecare dintre asistenţii 
români a derulat în cadrul scolilor gazdă activităţi destinate cunoaşterii limbii, culturii şi 
civilizaţiei româneşti, reuşind să trezească curiozitatea şi interesul celor din 
instituţia/comunitatea gazdă, pentru istoria, geografia şi limba română. Rapoartele şcolilor 
gazdă evidenţiază  faptul că prin intermediul asistentului, instituţia şi comunitatea gazdă au 
avut posibilitatea de a afla multe informaţii despre cultura română, care altfel le-ar fi rămas 
străină . 

Parcurgerea portofoliilor anexate rapoartelor studiate demonstrează eficienţa acestor stagii 
în familiarizarea cu metode, tehnici inovatoare de lucru precum şi în transformarea 
comportamentului profesional al viitorului profesor. 

 Asistenţii au primit feedback din partea profesorilor mentori astfel încât să îşi 
regleze/îmbunătăţească activitatea din timpul stagiului. Activităţile de evaluare au variat de 
la discuţii nonformale purtate aleator cu asistentul, la întâlniri periodice bazate pe 
rezultatele monitorizării progresului asistentului. 

Impactul s-a manifestat extrem de puternic la nivel personal. Cel mai adesea acesta  este 
reflectat de dezvoltarea competenţelor lingvistice şi sociale dar şi a competenţelor 
pedagogice. Rapoartele individuale evidenţiază diferite exemple de metode si practici 
didactice adaptate în funcţie de nivelul de învăţământ, specificul disciplinei predate,  
profilul grupurilor de elevi, cei  mai mulţi apreciind utilitatea abordărilor  practice centrate 
pe dezvoltarea de competenţe. 

O dimensiune relevantă a impactului stagiului poate fi apreciată şi din perspectiva 
dezvoltării capacităţii de autoevaluare a beneficiarilor. Feedback-ul primit de la  profesorii 

mailto:asistenticomenius2009@anpcdefp.ro�
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mentori şi activităţile de evaluare derulate în timpul stagiului au avut o importanţă 
deosebită în acest sens. 

Referitor la  experienţa şi impactul stagiului, d-ra Anton Alexandra- care a desfăşurat un 
stagiu de 9 luni într-o şcoală secundară din Spania menţionează:  “Consider că participând 
la stagiul de Asistent Comenius  am câştigat  o experienţă extrem de valorosă pentru 
viitoarea carieră didactică. Sunt conştientă ca acest stagiu a fost o şansă unică de care voi 
beneficia toată viaţa. Stagiul mi-a oferit posibilitatea de a face practică în calitate de 
viitor profesor de limba franceză, de a deveni mult mai receptivă la nevoile oamenilor şi 
ale lumii în general. M-am întors în România o persoană mai bogată spiritual, dornică să 
valorifice să impartăşescă tutoror această experienţa minunată. 

Activităţile de diseminare  menţionate de asistenţi se orienteaza către  informare şi 
promovare către colegii din universităţile de origine şi către personalul şcolii în care vor fi 
profesori. 

În cadrul seminarului  de iniţiere  organizat în vara anului 2009 Agenţia Naţională a invitat 
foşti asistenţi ce şi-au finalizat stagiile pentru a împărtăşi viitorilor asistenţi experienţe din 
timpul stagiilor lor şi impactul asupra propriei dezvoltări personale şi profesionale. 

Competenţele şi abilităţile dobândite în urma participării asistenţilor la stagii au fost 
certificate prin eliberarea unui document de mobilitate Europass, autentificat de 
conducerea instituţiei gazdă şi de cea a  Agenţiei Naţionale. 

 

3. 5. CONCLUZII 

  

Acţiunea - Asistenţi Comenius  este  considerată  o oportunitate pentru  cei interesaţi să îşi 
dezvolte o viitoare carieră didactică. Cu toate acestea, numărul candidaturilor se menţine 
încă redus la nivel naţional ca urmare a atractivităţii reduse a carierei didactice în rândul 
absolvenţilor de învăţământ superior. 

 

Toţi participanţii apreciză experienţa ca având un impact deosebit atât la nivel personal cât 
şi al  dezvoltării viitoarei cariere didactice, apreciindu-se în mod expres diversitatea 
abordărilor didactice  şi  centrarea pe dezvoltarea la elevi a competenţelor practice. În 
urma participării la stagiile de formare, beneficiarii au dobândit  noi competenţe în 
relevante pentru viitoarea carieră didactică, au dezvoltat o nouă perspectivă asupra 
autoevaluării propriilor capacităţi şi au valorificat pe deplin interacţiunea cu un alt mediu 
cultural. 

 

Prin modul de pregătire al viitoarei cariere şi prin contribuţia la dezvoltarea personală a 
beneficiarilor, stagiile de asistenţi Comenius pot fi apreciate ca o poartă de lansare nu 
numai către lumea profesională din sistemul naţional de educaţie ci şi european.  
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Şcolile româneşti care au găzduit asistenţi din diferite ţări europene au avut posibilitatea să 
işi dezvolte dimensiunea europeană a instituţiei, prestigiul şcolii în comunitate şi nu în 
ultimul rând, au revigorat interesul elevilor pentru studiul limbilor străine, pentru cultura şi 
civilizaţia altor popoare europene. 

 

 

 

PROGRAMUL SECTORIAL ERASMUS 

1. Introducere  

Prezentarea generală a acţiunilor programului ERASMUS  

Erasmus este programul Uniunii Europene pentru mobilitate şi cooperare în învăţământul 
superior. Diferitele sale acţiuni se adresează  studenţilor care doresc să studieze şi să se 
formeze intr-o universitate europeana sau intr-o intreprindere, profesorilor universitari sau 
personalului din întreprinderi care intenţionează să predea într-o universitate partenera şi 
personalului didactic sau nedidactic din învăţământul superior dornic să se formeze în 
străinătate. În plus, programul sprijină instituţiile de învăţământ superior în vederea 
colaborării în cadrul unor programe intensive, reţele şi proiecte multilaterale şi a 
dezvoltării de relaţii cu mediul de afaceri. 

Erasmus a fost lansat in anul 1987 ca un program de sprijin pentru studenţi în efectuarea 
unei perioade de studiu intr-o altă ţară europeană, cu recunoaşterea oficiala a studiilor 
realizate la instituţia parteneră. Din 1995, a devenit o componentă a programului Socrates 
al Uniunii Europene, cu un o arie de cuprindere mai largă. 

Incepând cu anul 1998, România este tara participanta in cadrul Programului Erasmus, 
institutiile de invatamant superior participand deasemenea si la alte tipuri de proiecte de 
cooperare inter-universitară si retele tematice. 

Din anul 2007, odată cu lansarea Programului de Invatare pe Tot Parcursul Vietii, 
componenta Erasmus si-a schimbat structura, diversificandu-si grupurile tinta si actiunile 
finantate.   

Obiective specifice: 

• sa sustina realizarea Ariei Europene a  Invatamantului Superior  

• sa contribuie  la procesul de inovatie in domeniile invatamantului superior si 
formarii profesionale  

 

 

 



  43

Obiective operationale: 

• sa imbunatateasca calitatea si sa mareasca volumul mobilitatilor studentilor si ale 
cadrelor didactice in Europa, precum si sa contribuie la atingerea, pana in 2012, a 
cel putin 3 milioane de studenti beneficiari in cadrul programului Erasmus;  

• sa imbunatateasca calitatea si sa mareasca volumul cooperarii multilaterale intre 
institutiile de invatamant superior din Europa; 

• sa mareasca gradul de transparenta si compatibilitate intre invatamantul superior si 
calificarile profesionale obtinute in Europa; 

• sa imbunatateasca calitatea si sa mareasca volumul cooperarii intre institutiile de 
invatamant superior si intreprinderi; 

• sa faciliteze dezvoltarea practicilor inovative in educatie si formare la nivel tertiar 
si transferul acestora, de la o tara participanta catre celelalte;  

• sa sustina dezvoltarea continutului innovator al TIC, serviciilor, pedagogiei si 
practicii pentru invatarea pe tot parcursul vietii.  

Acţiuni 

Acţiunile care pot fi realizate în cadrul Programului Erasmus de catre instituţiile de 
învăţământ superior care au obţinut Carta Universitară Erasmus sunt următoarele: 

Mobilităţi studenţeşti de studiu - această acţiune permite studenţilor din cadrul 
instituţiilor de învăţământ superior să desfăşoare o perioadă de studii, cuprinsă între 3 şi 12 
luni, într-o universitate dintr-o altă ţară participantă la program. 

Obiectivele acestei mobilităţi sunt: 

• să permită studenţilor să beneficieze din punct de vedere educaţional, lingvistic şi 
cultural de experienţa de a studia în alte ţări europene; 

• promovarea cooperării între instituţii şi diversificarea mediului educaţional din 
instituţiile gazdă; 

• contribuţia la dezvoltarea unui grup de tineri bine pregătiţi, deschişi la idei noi şi cu 
experienţă internaţională ca viitori profesionişti; 

• facilitarea transferului de credite şi a recunoaşterii perioadelor de studiu în străinătate, 
folosind ECTS sau un sistem compatibil de credite;  

Mobilitatea studenţească Erasmus pentru studiu se desfăşoară în cadrul „acordurilor 
interinstituţionale” stabilite anterior între universităţile de care aparţin studenţii şi cele 
gazdă; ambele semnatare ale acordului trebuie să deţină o Cartă Universitară Erasmus 
(EUC) validă. 

Mobilităţi studenţeşti de plasament – sunt mobilitati desfăşurate de catre studenţi într-o 
întreprindere sau într-o organizaţie din altă ţară participantă, sub forma de stagii de 
practica, cu scopul de a-i ajuta să se adapteze la cerinţele pieţii comunitare a muncii, să 
dobândească o competenţă specifică şi să-şi îmbunătăţească înţelegerea culturii economice 
şi sociale a ţării respective în contextul dobândirii de experienţă în muncă. Această 
perioadă poate fi sprijinită de cursuri corespunzătoare de pregătire sau de perfecţionare în 
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limba gazdă sau în limba de lucru. Organizaţiile gazdă pentru stagiile studenţilor pot fi: 
întreprinderi/companii/firme, centre de formare profesională, centre de cercetare şi alte 
organizaţii. 

Mobilităţi de predare ale personalului didactic din institutiile de invăţământ superior 
şi ale personalului invitat din întreprinderi 

Mobilităţile cu scop de predare pot fi realizate de personalul didactic din instituţii de 
învăţământ superior sau de personalul invitat din întreprinderi. În toate cazurile, profesorii 
care desfăşoară o mobilitate cu scop de predare trebuie integraţi în departamentul sau în 
facultatea instituţiei gazdă. 

Obiectivele mobilităţilor cu scop de predare Erasmus sunt: 

• să permită studenţilor care nu pot participa în cadrul unei scheme de mobilitate să 
beneficieze de cunoştinţele şi de experienţa cadrelor universitare din instituţiile de 
învăţământ superior din alte ţări din Europa; 

• să promoveze schimbul de expertiză şi experienţă privind metodele pedagogice; 
• să încurajeze instituţiile de învăţământ superior să-şi lărgească şi să-şi îmbunătăţească 

domeniul şi conţinutul cursurilor pe care le oferă. 

Mobilităţi de formare ale personalului universitar 

Scopul mobilităţilor este de a permite beneficiarilor să înveţe prin intermediul transferului 
de cunoştinţe şi experienţe din  practicile instituţiei partenere sau întreprinderii gazdă şi să 
dobândească astfel abilităţi practice relevante pentru locul de muncă actual şi pentru 
dezvoltarea lor profesională. Activităţile relevante pot fi diverse: seminarii, ateliere, 
cursuri şi conferinţe, perioade de pregătire practică, transferuri pe perioade scurte etc. 
Şederea în cadrul instituţiei partenere poate lua nume diferite: transferuri pe perioade 
scurte, scheme de observare /job shadowing la locul de muncă, vizite de studiu etc. 

În cadrul obiectivului de formare a personalului, această acţiune cuprinde următoarele 
tipuri de mobilităţi: 

• mobilităţi ale personalului didactic  din instituţii de învăţământ superior către o altă 
instituţie de învăţământ superior, centru de formare sau la o întreprindere, cu scopul de a 
beneficia de  formare profesională;  

• mobilităţi  ale personalului administrativ şi altor categorii de personal nedidactic 
din instituţii de învăţământ superior către o instituţie de învăţământ superior parteneră sau 
întreprindere cu scopul formării profesionale. 

Organizarea mobilităţilor 

Reprezinta ansamblul activitatilor derulate intr-o universitate cu scopul realizarii 
conditiilor  optime de mobilitate pentru studenţii şi personalul universitar, respectand 
principiile Cartei Europene pentru Calitate in Mobilitate.  
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Programe intensive 

Un program intensiv (IP) este un program de studiu de scurtă durată (2-6 săptămâni de 
lucru pe o anumită temă), care reuneşte studenţi şi personal didactic din instituţii de 
învăţământ superior din cel puţin trei ţări participante şi care vizează: 

• să încurajeze predarea eficientă şi la nivel multinaţional a unor teme de specialitate, 
care altfel nu ar fi predate deloc sau doar într-un număr foarte restrâns de universităţi; 

• să permită studenţilor şi profesorilor să lucreze împreună în grupuri multinaţionale, 
beneficiind astfel de condiţiile speciale de învăţare şi de predare care nu sunt disponibile la 
nivelul unei singure instituţii şi să dobândească noi perspective asupra temei studiate; 

• să permită membrilor personalului didactic să facă schimb de opinii cu privire la 
conţinutul de predare şi la abordările privind noi planuri de învăţământ şi să testeze 
metodele de predare într-un mediu internaţional de calitate. 

Cursuri intensive de limbi straine 

Cursurile intensive de limbi străine Erasmus (EILC) sunt cursuri specializate pentru 
invatarea rapida a limbilor străine mai puţin vorbite şi predate, organizate în ţările în care 
sunt vorbite aceste limbi.  

EILC le oferă studenţilor Erasmus (care vizitează aceste ţări pentru a studia sau pentru a 
efectua un stagiu de plasament) prilejul de a studia limba respectivă pe o perioadă de cel 
mult şase săptămâni (cu un minim de 60 ore de predare), cu scopul de a se pregăti ca sa 
beneficieze cat mai bine de  perioada efectiva de mobilitate Erasmus.  

Reţele Erasmus 

Reţelele Erasmus sunt create cu scopul de a promova cooperarea şi inovaţia europeană în 
arii tematice specifice, de o importanţă specială pentru învăţământul superior într-un 
context european. Astfel, acestea contribuie la ameliorarea calitativă, la definirea şi la 
dezvoltarea unei dimensiuni europene în cadrul unei discipline universitare date, al unui 
domeniu de studiu sau la transferul inovaţiei si a bunelor practici privind alte aspecte ale 
dezvoltării învăţământului superior. Acest lucru este realizat prin intermediul cooperării 
din cadrul reţelelor de instituţii de învăţământ superior, facultăţi şi departamente ale 
universităţilor. De asemenea, o astfel de cooperare trebuie să implice asociaţii universitare 
şi alte asociaţii, societăţi academice, întreprinderi, organizaţii profesionale, alţi parteneri de 
importanţă socio-economică din sectorul public sau privat şi, acolo unde este cazul, 
organizaţii studenţeşti. Toate reţelele trebuie să reunească o serie de părţi interesate 
relevante, preocupate de temele abordate. Cooperarea din cadrul reţelelor va produce 
rezultate cu un impact de durată şi cu o răspândire la scară largă asupra instituţiilor de 
învăţământ superior din Europa din domeniul abordat. 

Reţelele tematice Erasmus sunt de două tipuri: 

• reţele academice, care urmăresc să promoveze inovaţia în cadrul unei 
discipline specifice, al unui set de discipline sau domeniu multidisciplinar; 

• reţele structurale, care urmăresc să susţină îmbunătăţirea şi modernizarea unui 
aspect specific al organizării, administrării, guvernanţei sau finanţării instituţiilor de 
învăţământ superior (precum lărgirea accesului la educaţia universitară, promovarea 
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„triunghiului cunoaşterii” în educaţie, cercetare şi inovaţie, îmbunătăţirea managementului 
universităţilor, întărirea asigurării calităţii etc.). 

Proiecte Erasmus de dezvoltare a programelor de studiu 

Proiectele Dezvoltarea de programe de studii, în general denumite Dezvoltarea de 
curriculum sau proiecte „CD” (Curriculum Develpoment), sunt concepute pentru a sprijini 
procesul de inovare şi actualizare a activităţii de predare din universităţi. Ele pot fi propuse 
pentru orice disciplină academică. 

Aceste proiecte pot contribui semnificativ la întărirea calităţii şi a dimensiunii europene a 
activităţii de predare din universităţi prin combinarea expertizei şi a cunoştinţelor de 
ultimă generaţie din universităţi din mai multe ţări. O importanţă deosebită este acordată 
cooperării cu lumea profesională şi cu mediul de afaceri. 

Modernizarea învăţământului superior 

Învăţământul superior european trebuie reorganizat pentru a-şi juca rolul deplin într-o 
Europă a cunoaşterii şi pentru a contribui la atingerea obiectivelor Strategiei Lisabona 
pentru dezvoltare şi creare de locuri de muncă. Modernizarea este necesară în domeniul 
structurii  învăţământului superior (Procesul Bologna), al finanţărilor şi al guvernanţei în 
aşa fel încât instituţiile de învăţământ superior să poată face faţă provocărilor globalizării 
şi să contribuie mult mai eficient la pregătirea si perfecţionarea forţei de muncă europene.  

Erasmus promovează procesul de reformă şi de modernizare prin oferirea de sprijin 
financiar pentru proiecte cu o durată de doi ani, care implică instituţii de învăţământ 
superior (şi alte tipuri de organizaţii din sectorul public sau privat, în funcţie de tema 
abordată) din cel puţin trei ţări participante la Programul de Invăţare pe Tot Parcursul 
Vieţii. 

Cooperarea între universităţi şi întreprinderi  

Parteneriatele structurate cu mediul de afaceri (inclusiv cu IMM-uri) pot creşte relevanţa, 
calitatea şi atractivitatea programelor de educaţie si formare: accelerarea transferului de 
cunoştinţe între instituţiile de învăţământ superior şi întreprinderi si invers, stagii pentru 
studenţi, cadre didactice şi cercetători în economie şi integrarea personalului din 
întreprinderi în cadrul instituţiilor de învăţământ superior pot aduce beneficii de ambele 
părţi, pot creşte gradul de inserţie profesională şi perspectivele de carieră ale absolvenţilor 
şi ale cercetătorilor  prin adăugarea spiritului antreprenorial la experienţa lor ştiinţifică. 
Legăturile cu mediul de afaceri pot aduce finanţări suplimentare, de exemplu pentru a 
spori capacitatea de cercetare sau pentru dezvoltarea şi furnizarea de noi cursuri de 
pregătire şi de perfecţionare şi vor mări impactul cercetării universitare asupra IMM-urilor 
şi a procesului de inovare de la nivel regional. De asemenea, dezvoltarea competenţelor 
antreprenoriale, de management si de inovare trebuie să devină o parte integrantă a 
strategiilor privind educaţia universitară, formarea în cercetare şi învăţarea pe toată durata 
vieţii pentru personalul universitar. 

Erasmus promovează acest proces prin oferirea de sprijin pentru proiecte cu o durată de 
doi ani, care implică instituţii de învăţământ superior (şi alte tipuri de organizaţii din 
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sectorul public sau privat, în funcţie de tema abordată) din cel puţin trei ţări participante la 
Programul de învăţare pe toată durata vieţii. 

Campusuri virtuale 

Instituţiile de învăţământ superior din Europa (HEI) se găsesc la niveluri foarte diferite în 
ceea ce priveşte integrarea efectivă a TIC în sistemele lor educaţionale, de formare şi de 
cercetare. Obiectivele acţiunii Campusuri virtuale din cadrul Programului Erasmus caută 
să susţină dezvoltarea/integrarea de cunoştinţe inovatoare bazate pe TIC, servicii, 
pedagogii şi practici pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii, sprijinită de TIC, modele 
organizaţionale, educaţionale şi economice durabile. Finanţarea este acordată pentru 
proiecte cu o durată de doi ani, care implică instituţii de învăţământ superior şi alte 
organizaţii relevante din cel puţin trei ţări participante la Programul de învăţare pe toată 
durata vieţii. 

Obiectivele proiectelor multilaterale Campusuri virtuale sunt: 

• creşterea mobilităţii virtuale, ca o completare sau un substitut al mobilităţii fizice, pe 
lângă orice alt tip de mobilitate independentă; 

• integrarea dimensiunii mobilităţii virtuale în proiectele multilaterale Erasmus 
Dezvoltarea de programe de studii, creşterea disponibilităţii resurselor europene 
educaţionale deschise, de înaltă calitate, în contextul învăţării pe tot parcursul vieţii; 

• contribuţia la agenda de modernizare a universităţilor şi a învăţământului superior din 
Europa. 

Măsuri acompaniatoare:  

Proiectele pot fi dezvoltate în cadrul acţiunii „Măsuri acompaniatoare” pentru a promova 
obiectivele programului Erasmus şi pentru a garanta faptul că rezultatele activităţilor 
finanţate în cadrul programului Erasmus sunt aduse în atenţia unui public cât mai larg.  

Prin urmare, proiectele din cadrul acţiunii Măsuri acompaniatoare pot acoperi activităţi de 
comunicare, monitorizarea tematică a proiectelor, diseminarea şi exploatarea rezultatelor 
proiectului. 

2. Aspecte generale privind programul ERASMUS în anul 2009 – actiuni 
descentralizate 

 
Pentru acţiunile Erasmus care s-au derulat exclusiv de-a lungul anului 2009 informaţii 
semnificative pot fi oferite la nivel de selecţie şi mai puţin în ceea ce priveşte impactul 
acestora (care va fi urmărit în anul următor). Actiunile care s-au încheiat în anul 2009, dar 
au debutat în anii anteriori vor fi analizate în ceea ce priveşte impactul în partea din raport 
referitoare la realizările programului în perioada 2007-2009. 
 

Gestionarea Programului Erasmus este realizata de fiecare universitate participantă, în 
concordanţă cu liniile directoare comune la nivel european.  
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In anul academic 2008-2009, 61 de universitati apartinand sistemului public si privat au 
participat la acest program, in baza Cartei Universitare Erasmus, documentul cadru aprobat 
de catre Comisia Europeana prin care sunt reglementate conditiile sprijinului acordat de 
catre aceasta pentru a asista universitatile in dezvoltarea si implementarea activitatilor de 
cooperare europeana. 
 
 

₪ Mobilităţi studenţeşti 
 
 
Statistica arata o crestere cu 3,27% a numarului de universitati  de la 59 in anul 2008 la 61 
in anul 2009. 
 
In anul academic 2008-2009, numărul solicitărilor de granturi ERASMUS pentru 
mobilităţi studenţeşti (studiu şi plasament) a avut aceeaşi tendinţă ascendentă ca şi in anii 
anteriori. Este remarcabila cresterea numarului de mobilitati de plasament de la 426 in anul 
academic 2007/2008 la 680 in anul academic 2008/2009, procentual reprezentand o 
crestere de 37,35%. 

 

Mobilităţi de studiu 
2008/2009 

Număr de studenţi  Număr de luni 

Propuneri  7042 42890 

Mobilităţi realizate 3064 16838 

 

Mobilităţi de plasament 
2008/2009 

Număr de studenţi  Număr de luni 

Propuneri  1096 4181 

Mobilităţi realizate 680 2387 

 
 

Mobilitati 
studentesti 

2008/2009 

 

Cifre Procente 

 

Feminin 2584 69% 

Masculin 1160 31% 

Total 3744 100% 
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2008-2009

Feminin
69%

Masculin
31%

 
 

Mobilitati 
studentesti 

2007/2008 

 

Cifre Procente 

 

Feminin 2346 69% 

Masculin 1033 31% 

Total 3379 100% 

 
2007-2008

Feminin
69%

Masculin
31%

 
 

Distribuţia pe gen continuă să fie favorabilă studentelor, reflectând de altfel ponderea mai 
mare a fetelor în ansamblu, în sistemul superior de învăţământ. 

In ceea ce priveste tara de destinatie, statisticile arata ca primele patru destinatii catre care 
se realizeaza cele mai multe mobilitati studentesti de studiu sunt: Franta, Germania, Italia, 
Spania 

SMS mobilitati studentesti 
de studiu – Tara de 
destinatie 2008/2009 

Numar 
studenti % 

Franta 984 32.11%
Germania 369 12.04%
Italia 367 11.98%
Spania 362 11.81%
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France, 984, 
32%

Deutschland
, 369, 12%

Italia, 367, 
12%

Espana, 
362, 12%

Others, 982, 
32%

 

 

 

SMS mobilitati studentesti 
de studiu – Tara de 
destinatie 2007/2008 

Numar 
studenti % 

Franta 907 30.71%
Italia 442 14.97%
Germania 374 12.67%
Spania 352 11.92%
 
 

France, 907, 
30%

Italia, 442, 
15%

Deutschland
, 374, 13%

Espana, 
352, 12%

Others, 878, 
30%

 
 
Domeniile de studiu cele mai reprezentative pentru actiunea mobilitati studentesti de 
studiu sunt, conform statisticilor 2008/2009 si 2007/2008: Stiinte sociale, afaceri si drept; 
arta si stiinte umane; inginerie si constructii; matematica si calculatoare. 
 

SMS mobilitati studentesti de studiu/ 
domenii de studiu 

Numar 
2008/2009 – 
2007/2008 

Procent 
2008/2009% - 

2007/2008 
Stiinte sociale, Afaceri si Drept 1018/1026 33.22% - 34,74% 

Arta si Stiinte umane 690/653
22.52% - 22.11 

%

Inginerie si constructii 601/551
19.61% - 18.66 

%
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Matematica si Calculatoare 351/368 11.46% - 12.46%
 
Putem concluziona ca domenii precum ştiinţele sociale, economic si tehnic sunt bine 
reprezentate, în timp ce domenii precum cel medical, agronomic etc. sunt puternic 
subreprezentate.  

 
 
₪ Mobilităţi de predare ale personalului didactic din institutiile de invatamant 

superior si ale personalului invitat din intreprinderi 
 

In anul academic 2008-2009, numarul solicitărilor de granturi ERASMUS pentru 
mobilităţi de predare ale personalului universitar a cunoscut aceeaşi tendinţă ascendentă ca 
şi în anul anterior. 

 

Mobilităţi de predare Număr de cadre didactice  Număr de zile de predare 

Propuneri  3161 25763 

Mobilităţi realizate 1001 6776 

 

Dintre toti participantii 55% sunt de gen masculin, iar 45% de gen feminin, existand o 
pondere destul echilibrata, ceea ce demonstreaza faptul ca atat persoanele de gen 
mascullin, cat si cele de gen feminin manifesta un interes crescut pentru participarea la 
mobilitatile de predare ale personalului didactic din institutiile de invatamant superior si 
ale personalului invitat din intreprinderi. 
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₪ Mobilităţi de formare ale personalului universitar 
 
 

In anul academic 2008-2009, numarul solicitărilor de granturi ERASMUS pentru 
mobilităţi de fomare ale personalului universitar a cunoscut aceeaşi tendinţă ascendentă ca 
şi în anul anterior. 

 

 

 

STT

M
43%

F
57%

 

Dintre toti participantii la aceasta actiune, 57% sunt de gen feminin, iar 45% de gen 
masculin, existand o pondere destul echilibrata si in acest an , cu mentiunea ca se remarca 
o crestere de 10% a numarului de persoane de gen feminin si o scadere cu aprox. 10% a 
numarului de persoane de gen masculin.  

Din cele 4 actiuni de mobilitati ERASMUS, ponderea cea mai mare este detinuta de catre 
SMS- mobilitati studentesti de studiu – 61% in 2008/2009, respectiv 66% in 2007/2008. 
De asemenea, distribuţia pe gen continuă să fie favorabilă studentelor cu un procent 
reprezentativ de 74,22% in 2008/2009, repesctiv 73,96% in 2007/2008. 

 2008/2009 Total M M % F F % 
SMS 3064 790 25.78% 2274 74.22%
SMP 680 370 54.41% 310 45.59%
STA 1001 563 56.24% 438 43.76%
STT 262 94 35.88% 168 64.12%
 

Mobilităţi de formare Număr mobilităţi personal  Număr de zile de formare 

Propuneri  532 4557 

Mobilităţi realizate 262 2014 
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 2007/2008 Total M M % F F % 
SMS 2953 769 26.04% 2184 73.96%
SMP 426 264 61.97% 162 38.03%
STA 952 524 55.04% 428 44.96%
STT 185 79 42.70% 106 57.30%
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Grantul total acordat pentru actiunea SMS - mobilitati studentesti de studiu in 2008/2009 a 
fost de 7.125.109 € reprezentand ponderea cea mai mare in cadrul bugetului ERASMUS, 
respectiv 71%.  
 

₪ Organizarea mobilitatilor  
 

Numărul total de universitati care au candidat pentru a obtine fonduri pentru mobilitati 
Erasmus în anul 2009 a fost de 63, dintre care 61 au fost aprobate si 2 au fost respinse fiind 
declarate ineligibile, ceea ce constituie un progress fata de cele 58 de candidaturi din anul 
2008. 
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Tipurile de activităţi OM realizate : 
 
- Selectia studentilor, cadrelor didactice si personalului administrativ pentru a participa  la 
mobilitati;  
- Pregatirea lingvistica a studentilor, cadrelor didactice si personalului administrativ, 
participanti la mobilitati; 
- Activitati legate de informarea si asistenta acordate studentilor si cadrelor didactice (ex. 
prezentarea universitatii/organizatiei gazda, sfaturi academice pentru studenti, asistenta in 
ceea ce priveste aspectele logistice, cum ar fi: cazare, asigurari sociale, permise de 
rezidenta, transport, activitati de tutoriat/mentorat pentru studentii straini, etc.). 
- Dezvoltarea acordurilor academice si organizationale existente cu institutiile partenere 
(ex. pentru studenti, recunoasterea perioadei de studii din strainatate; pentru cadre 
didactice, includerea cursului predat in curriculumul universitatii gazda; acorduri privind 
evaluarea disciplinelor si studentilor, etc.; toate acestea pot implica vizite la institutiile 
partenere);  
- Activitati privind sprijinirea dezvoltarii si utilizarii Sistemului European de Credite 
Transferabile (European Credit Transfer System - ECTS) si a Suplimentului de Diploma 
(Diploma Supplement - DS);  
- Analiza modului de intocmire a Learning Agreement (asigurarea ca exista prevederi in 
contractele cu studentii in ceea ce priveste programul de studiu si cerintele de promovare a 
examenelor sau orice alte forme de evaluare);  
- Activitati privind monitorizarea studentilor plecati in mobilitate, inclusiv prin vizite la 
institutiile partenere;  
- Obtinerea feedback-ului din partea studentilor si cadrelor didactice reveniti din 
mobilitate. Asigurarea transparentei si diseminarii acestor informatii pentru toti cei  
interesati sa plece in mobilitate (implicarea asociatiilor studentesti sau selectarea de fosti 
beneficiari care sa ofere informatii si consiliere studentilor care vor pleca in mobilitate, 
precum si studentilor straini);  
-Asigurarea calitatii plasamentelor studentesti in intreprinderi . 
 
 
Grantul total acordat pentru această acţiune in 2008/2009 a fost de 562.664 € 
 
 
 
₪ Programe Intensive 
 
În anul 2009 au fost primite 5 candidaturi pentru această acţiune, dintre care 1 candidatura 
a reprezentat o  reinnoire. Toate cele 5 candidaturi au fost aprobate, amanuntele privind 
derularea lor urmand sa fie mentionate in raportul aferent anului 2010.  
 
În anul 2008 au fost trimise 3 candidaturi pentru această acţiune, 2 candidaturi fiind 
aprobate si una  respinsa din cauza ineligibilitatii.  
Dintre  cele 2  proiecte, doar unul s-a realizat pana la final.  
 
In cadrul acestuia au participat  12 studenti din  cele 4 tari partenere (Germania, Belgia, 
Marea Britanie si Olanda) si 4 studenti din Romania. 
Distributia studentilor straini in functie de gen, asa cum poate fi observat din graficul de 
mai jos, a fost de  84% fete si 16% baieti. 
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In cadrul aceluiasi proiect au participat 6 cadre didactice din partea partenerilor straini si 8 
cadre didactice din Romania.  
  
Grantul total acordat pentru această candidatura in 2008/2009 a fost de 5.925 € 
 
 
₪ Cursuri Intensive de limba romana 
 
În anul 2009, această acţiune a înregistrat 5 aplicaţii, toate fiind finantate. La cursurile 
organizate de universitatile aprobate au participat in total 168 de studenti straini.  

 
În anul 2008, această acţiune a înregistrat 5 aplicaţii, dintre care s-au aprobat 4, una fiind 
declarata ca rezerva. Pana la  final 3 universitati au organizat cursuri intensiva de limba 
romana, deoarece una dintre universitati a inregistrat un numar foarte mic de solicitari de 
curs de la studentii straini. In total au beneficiat de cursuri de limba romana 140 de 
studenti  straini Erasmus. 
Grantul total acordat pentru această actiune in 2008/2009 a fost de 31.500 € 
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3. Metodologia şi rezultatele anchetei prin chestionar 

Contextul si metodologia cercetării 

Studiul a urmarit analizarea impactului programelor comunitare asupra 
studenţilor, a sistemului naţional de educaţie şi a politicilor educaţionale, precum şi 
punctele forte şi punctele slabe ale implementării, astfel încât să putem „extrage” o 
serie de „învăţăminte”, experienţe şi observaţii utile pentru funcţionarea programului 
integrat de educaţie pe parcursul întregii vieţi.  

Scopurile cercetării au fost: 

• oferirea de informaţii asupra implementării şi impactului programelor comunitare 
asupra studenţilor, pentru a aprecia valoarea acestora şi pentru a fundamenta 
decizii viitoare, din perspectiva asigurării calităţii;  

• analizarea situaţiei socio-economice a studenţilor care au participat la Programul 
Erasmus, începând cu anul academic 2007/2008; 

• impactul acestor mobilităţi asupra evoluţiei personale şi a formării profesionale; 
• promovarea şi implementarea principiilor EUC – Erasmus University Charter. 

Investigaţia a fost efectuată având în vedere beneficiarii direcţi ai programului 
ERASMUS: studenţi, cadre didactice si personalul universitar. Informaţiile obţinute au 
făcut posibilă estimarea impactului (natura efectelor asupra beneficiarilor, modul în 
care acestea s-au produs etc.), precum şi formularea principalelor direcţii de dezvoltare 
a programului în viitor. 

Prin procesul de evaluare am vizat modul de funcţionare a programului 
ERASMUS, rezultatele acestuia, motivaţia, aşteptările şi impactul asupra participanţilor, 
dificultăţile întâmpinate şi sugestiile formulate de beneficiari în vederea ameliorării 
conţinutului viitoarului program. 

 

 

Metodele şi instrumentele de evaluare 

 

Prezentul raport şi-a propus, de asemenea, să analizeze aspecte legate de implementarea 
programului ERASMUS în România în perioada 2007-2009.  

A fost utilizat un set de metode care să furnizeze atât informaţii cantitative, cât şi 
calitative, pentru a surprinde realitatea programului sub multiple aspecte.  

Pentru obţinerea informaţiilor dorite au fost utilizate ca instrumente de cercetare 
chestionarul special cu întrebări mixte (închise şi deschise) şi rapoartele narative ale 
universitatilor privind mobilitatile studentesti si ale personalului din universitati 
pentru misiuni de predare, respectiv formare, in institutii de inavatamant superior si 
intreprinderi pentru anul universitar 2008/2009. Chestionarele si rapoartele au fost 
trimise pe grupul specific de discuţii bpc@anpcdefp.ro  

Ancheta prin chestionar a fost utilizata în vederea obţinerii a cât mai multe informaţii de la 

mailto:bpc@anpcdefp.ro�
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beneficiarii programului.  

Perioada de aplicare a acestui chestionar a fost decembrie 2009 – ianuarie 2010. 

Chestionarul a fost aplicat on-line, incluzând 28 de întrebări, în patru secţiuni (1. Date de 
identificare; 2. Motivaţia participării la program; 3. Informaţii despre programele 
comunitare; 4. Experienţa personală). Au fost culese informaţii referitoare la: informarea şi 
consilierea beneficiarilor; programul de învăţare; pregătirea beneficiarilor; aspectele 
lingvistice; sprijinul logistic; mentorare; recunoaşterea academică a studiilor efectuate; 
reintegrare şi evaluare; dificultăţile întîmpinate; angajamente şi unele posibilităţi de 
dezvoltare; impactul mobilităţii asupra evoluţiei personale şi profesionale; aspecte negative 
şi pozitive privind experienţa Erasmus, utilizarea documentelor Europass, evaluarea 
mobilitatilor de catre studenti si cadrele didactice beneficiare; 

 

Descrierea lotului de investigaţie 

Numărul celor care au răspuns la chestionarul online a fost de 966 de subiecţi (778 studenti 
si 188 cadre didactice), iar numarul rapoartelor narative a fost de 57 reprezentand numarul 
total de universitati participante la program in anul universitar 2008/2009. 

Limitele evaluării  

Limitele evaluării derivă, în primul rând, din dificultăţile de culegere a datelor. 
Bazele de date incluzând informaţiile despre studenţii beneficiari sunt construite de către 
coordonatorii Erasmus din facultate/ universitate. Prin urmare, contactarea studenţilor a fost 
posibilă numai prin intermediul coordonatorilor. Eforturile acestora de a sprijini procesul de 
evaluare au variat, fapt reflectat în eşantionul de studenţi.  

Un alt aspect îl reprezintă completarea inadecvată a chestionarului de către unii 
dintre subiecţi, aceştia neglijând, în special, itemii cu răspuns deschis. 

Pentru a preveni, pe cât posibil, aceste limite (şi, inclusiv, pentru a preîntâmpina 
prejudecăţile legate de evaluare), s-a explicat celor chestionaţi care sunt scopurile şi 
metodologia investigaţiei. De asemenea, toţi participanţii la studiu au fost asiguraţi că 
informaţiile furnizate sunt confidenţiale. 

 

Rezultatele obţinute 

 
Implementarea mobilităţilor studenţeşti  
Asa cum s-a mentionat si mai sus numarul studentilor ERASMUS a cunoscut o crestere 
semnificativa in special privind mobilitatile de plasament. Numarul total de 778 
respondenti a cuprins atat beneficiari de mobilitati studentesti de studiu cat si beneficiari 
de mobilitati studentesti de plasament.  

• Obiective ale mobilităţilor studenţeşti, definite la nivel instituţional  
Din analiza rapoartelor narative, am constatat o serie de obiective comune la nivel 

instituţional, toate urmărind dezvoltarea programului şi totodată sincronizarea programelor 
cu cele ale universităţilor partenere:  

 promovarea dimensiunii europene a învăţământului superior în universităţi; 
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 creşterea numărului de mobilităţi şi stimularea interesului studenţilor / profesorilor 
pentru participarea la programul Erasmus; 

 creşterea vizibilităţii programului Erasmus în rândul studenţilor; 
 perfecţionarea programelor de studiu şi introducerea unor teme sau cursuri noi; 
 utilizarea activităţilor Erasmus pentru dezvoltarea ofertei educaţionale; 
 adaptarea structurii curriculumului academic autohton în conformitate cu cel 

european; 
 îmbunătăţirea modalităţii de echivalare a rezultatelor; 
 schimbul de experienţă între studenţi şi transferul reciproc de cunoştinte între cadrele 

didactice; 
 dezvoltarea de relaţii academice cu un număr cât mai mare de universităţi din ţările 

UE; 
 eficientizarea mobilităţilor studenţeşti şi ale cadrelor didactice în sensul obţinerii 

unui profit profesional şi cultural mai bun pentru studenţi şi a creării de relaţii 
statornice între cadrele didactice din universităţile din România şi universităţile 
partenere; 

 posibilitatea ca studenţii care au beneficiat de mobilităţi să contribuie la 
perfecţionarea procesului de învăţământ din instituţia de origine şi la promovarea 
programului Erasmus; 

 apropierea sistemului de învăţământ românesc de planurile de învăţământ din 
instituţiile partenere. 
 

• Metodologia de selecţie a studenţilor pentru mobilitate  
Referitor la selecţia candidaţilor, s-a constatat că majoritatea universităţilor 

menţionează existenţa unui avizier unde sunt anuntate datele selectiilor si sunt  enumerate 
criteriile;de altfel, aceste informatii sunt prezente  şi pe site-urile institutiilor.  

Selecţia se face în general pe baza unui dosar de candidatură care conţine Curriculum 
Vitae, scrisoare de intenţie, rezultate academice, proiect de studiu pe o tema 
data/portofoliu. Unele universităţi solicită un atestat de cunoaştere a unei limbi străine în 
cazul în care nu poate verifica direct cunoştinţele de limbă ale candidaţilor. De obicei, 
selecţia se efectuează descentralizat, la nivelul faculţăţilor, existând o comisie care 
realizează interviuri cu candidaţii. În cazul universităţilor din domeniul artelor este necesar 
şi un portofoliu cu lucrările proprii care reprezintă jumătate din punctajul evaluarii. De 
asemenea, cei din universităţile de muzică trec şi printr-o selecţie în cadrul universităţii 
gazdă.  

In cazul universităţilor de medicină se evaluează un program de lucru propus, 
considerându-se caracterul inovator al acestuia printre priorităţile de formare. Criteriile 
minimale sunt următoarele :  

 să fie absolvent al primului an de studii; 
 să aibă cetăţenie română; 
 media anilor de studiu să fie minim 7. 

Comisiile furnizează listele cu beneficiarii selectati Biroului de Programe 
Comunitare. În această perioadă are loc şi încheierea contractelor de studiu (Learning 
Agreement) şi a contractelor financiare.  

• Transparenţa şi egalitatea de şanse 
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Majoritatea universităţilor au precizat în rapoartele narative că atât procedurile de 
selecţie, cât şi selecţia propriu-zisă au fost transparente. Printre măsurile de asigurare a 
transparenţei  se numără : 

 publicarea din timp a criteriilor de eligibilitate;  
 afişarea pe site-ul institutiilor a tuturor informaţiilor, inclusiv a rezultatelor 

selecţiei; 
 aplicarea unei politici consecvente de distribuire ; 
 organizarea unor reuniuni de informare cu potenţialii candidaţi pentru o mobilitate 

Erasmus; 
 participarea în comisie a unui reprezentant al studenţilor care nu candidează ; 
 publicarea şi distribuirea de broşuri informative gratuite către beneficiari. 

 
• Contractarea şi alocarea fondurilor  

Atât în cazul studenţilor cât şi al personalului universitar, unele universităţi 
preferă ca fondurile să fie alocate prin virament bancar în conturile deschise pe numele 
acestora cu virarea a 80% din suma înainte de plecare, iar 20% din suma la prezentarea 
raportului dupa întoarcerea în ţară. Altele preferă acordarea întregii tranşe într-o singură 
etapă. Grantul lunar se determină în funcţie de suma totală alocată şi de baremele indicate 
de către Comisia Europeană. Costul vieţii la universitatea gazda (cazare, taxe obligatorii în 
ţara de destinaţie, etc.) este comunicat de regulă de universitatea parteneră. De asemenea, 
se utilizează rapoartele studenţilor care au beneficiat anterior de mobilităţi în vederea 
stabilirii unui nivel optim al grantului. 

Din rapoartele narative ale universităţilor reiese că sumele alocate au fost cheltuite 
în totalitate, fiind necesare cofinanţări din partea universităţilor. De asemenea, institutiile 
încearcă stabilirea de relaţii cu sponsori care să sprijine aceste mobilităţi, cum este cazul 
Academiei de Studii Economice Bucuresti care a încheiat parteneriate cu instituţii 
financiare precum ABN AMRO, Raiffaisen Bank. Alte cofinanţări provin din partea 
Primăriei şi a Consiliului Local cum este cazul Universităţii din Bacău, firme de avocatură 
în cazul Facultăţii de Drept din cadrul Universitaţii din Bucureşti. 

 

• Modalitatea de calcul a grantului 
Granturile individuale au fost calculate prin divizarea grantului total acordat de 

ANPCDEFP  universitatii la numărul total aprobat de luni de mobilitate  şi înmulţirea 
grantului lunar rezultat cu numărul de luni de mobilitate aprobat fiecarui student. Nivelul 
grantului variază între universităţi, fiind de aproximativ 300-500 de euro în universităţile 
cu profil teoretic şi ajungand pana la maximul admis de către Comisia Europeană în cazul 
universităţilor de medicină. 

• Aprecieri auspra unor aspecte  ale mobilităţii  
Chestionarele aplicate studenţilor au continut întrebări referitoare la nivelul 

satifacţiei raportat la mobilitatea Erasmus. Raspunsurile sunt ilustrate mai jos sub formă de 
grafice:  
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 După cum se poate observa 24% dintre respondenti au mentionat ca problemele financiare 
au fost pe primul plan, urmate de dificultati in stabilirea tipologiei cursurilor. Se remarcă 
distribuţia echilibrată a răspunsurilor în ceea ce priveşte informaţiile obţinute despre 
mobilitate inaintea plecării. Acest lucru se poate explica prin sentimentul de incertitudine 
care apare atunci când nu există suficiente informaţii. În rest, gradul de satifacţie cu privire 
la cursuri, profesori, materiale primite este foarte ridicat. O altă notă distinctă o face 
cazarea, întrucât se ştie că o parte din nemulţumiri vine din partea studenţilor care au fost 
nevoiţi să plătească o chirie mare, nefiind asigurate locuri în cămin pe toata durata 
mobilitatii. Referitor la evaluarea programului Erasmus beneficiarii acestuia au un nivel 
ridicat de satisfacţie faţă de studiul/plasamentul efectuat în cadrul acestui tip de mobilitate. 
Cât priveşte durata fiecărei mobilitati, studenţii au apreciat în proporţie de 60% că aceasta 
a fost suficientă pentru formarea lor profestională şi pentru a realiza un schimb de 
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experienţă benefic. Referitor la calitatea învăţământului din universităţile gazdă aceasta a 
fost apreciată satisfăcător şi foarte satisfăcător sub aspectul cursurilor susţinute, a 
profesorilor şi a materialelor primite la instituţia gazdă.  De asemenea, satisfacerea nevoii 
de siguranţă şi securitate a fost apreciată la nivel maxim. De asemena, a fost apreciata si 
modalitatea de asigurare a informatiilor privind cazarea, furnizarea de informaţii suficiente 
anterior plecării în mobilitate şi pe durata mobilităţii, a ajutorului oferit de catre Oficiul de 
Relatii Internationale. Experienţa dobândită în urma acestui program determină studenţii să 
recomande altor persoane efectuarea unei mobilităţi Erasmus. 

  

• Promovarea activităţilor Erasmus 
În ceea ce priveşte promovarea activităţilor Erasmus, site-ul web reprezintă modalitatea  

principală. Alături de acestea se mai adaugă realizarea de broşuri şi pliante, informaţiile din 
« Agenda Studentului ». De asemenea, Biroul pentru Programe Comunitare a initiat intalniri cu 
reprezentantii institutiilor partenere in vederea organizarii de plasamente prin intermediul 
acestora.  

Analizând datele din chestionarele completate de studenţi, la întrebarea referioare la 
modul în care s-au informat cu privire la acest program, studenţii au răspuns în cea mai mare 
măsură că informaţiile le-au fost furnizate de colegi (45%), urmaţi de profesori (37%). Se poate 
observa că studenţii recurg la modalităţi informale de informare şi ca site-ul Agenţiei Naţionale 
sau al Biroului de Programe Comunitare este prea puţin accesat. De asemenea se observă că cele 
mai multe persoane care au participat la studiu au fost de sex feminin (75%), iar ca nivel de 
studii acestea sunt licenţiate (66%). 

 

• Motivele participării  la program 
În cadrul mobilităţilor studenţilor şi ale personalului angajat din universităţi se observă, 

pornind de la analiza opiniilor acestora, că principalele motive pentru a pleca în străinătate au 
fost îmbunătăţirea cunoştinţelor academice/profesionale (550 de cazuri - 71%),  practicarea unei 
limbi străine   (596 de cazuri - 76%), sporirea perspectivelor de angajare (494 de cazuri -63%).  
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• Accesul la biblioteci şi calculatoare în universităţle gazdă 
În privinţa accesului la biblioteci şi calculatoare studenţii Erasmus care au răspuns 

la chestionar au declarat într-o proporţie insemnată că nu a trebuit să plătească pentru acest 
tip de serviciu, respectiv 97%.  

 

 

 

 

• Dificultăţi întâmpinate 
Din analiza rapoartelor narative putem trage concluzia că majoritatea dificultăţilor 

sunt de natură financiară : cuantumul mic, întârzierea platii grantului sau costurile mari de 
cazare. Pe lângă acestea, alte dificultăţi întâmpinate sunt legate de limba de predare la 
universitatea parteneră, compatibilitatea scăzută în unele domenii între curriculum, 
obţinerea tardivă a notelor, în dezacord cu sistemul si programul academic din România.  

 

• Monitorizarea şi evaluarea mobilităţilor Erasmus  
Monitorizarea şi evaluarea mobilităţilor Erasmus este făcută de obicei de 

conducerea facultăţii, care întocmeşte dosarele de echivalare împreună cu Biroul pentru 
Programe Comunitare. Acesta din urmă urmăreşte activitatea studenţilor plecaţi şi dispune 
evaluarea satisfacţiei beneficiarilor prin intermediul unor rapoarte de evaluare. 
Suplimentar, Şcoala Naţională de Studii Politice şi Admnistrative administrează un 
chestionar institutional studenţilor care şi-au finalizat mobilitatea.  Universitatea din 
Bucureşti a desemnat cate un profesor la nivelul fiecarei facultati, responsabil cu 
monitorizarea şi consilierea studenţilor din punct de vedere academic. Alte metode de 
monitorizare se referă la: contacte directe şi permanente cu universităţile partenere care 
certifică îndeplinirea obiectivelor tuturor beneficiarilor Erasmus; verificarea modului în 
care îmbunătăţirea performanţelor generale ale cadrelor didactice şi a experienţei didactice 
a condus la creşterea calităţii procesului de învăţământ; întâlniri de evaluare (la întoarcerea 
din stagiu); păstrarea unui contact permanent (prin e-mail şi vizite) al Biroului pentru 
Programe Comunitare cu fiecare student pe parcursul derulării mobilitatilor. 

 

• Utilizarea documentelor Europass  
Cel mai răspândit document Europass este Curriculum Vitae, cerut de asemenea şi 

în dosarul de admitere. Documentul Diploma Supplement este implementat la nivel 
naţional, prin prisma Procesului Bologna. In ceea ce priveşte instrumentul Mobilipass, se 
înregistrează dificultati in aplicare din cauza absenţei unei grile de evaluare a 
competenţelor si a circuitului greoi al acestuia.  
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• Impactul modificărilor în politicile de învăţământ superior care au  afectat sau 
pot afecta implementarea Programului Erasmus 

 

Cel mai important impact îl are, în opinia noastră, reorganizarea programelor de 
studii conform cerinţelor Procesului Bologna. Impactul acestei schimbări este unul pozitiv, 
prin creşterea compatibilităţii programelor de studii cu cele existente la nivel european 
(conţinut, structură şi durată). Impactul imediat este observabil prin schimbarea structurii 
mobilităţilor pe ani de studii şi creşterea numărului de mobilităţi incoming. De asemenea, 
includerea criteriului privind participarea la mobilităţi internaţionale în evaluările ARACIS 
sau CNCSIS poate antrena sporirea interesului cadrelor didactice pentru participarea la 
acest program. Din rapoartele narative realizate de catre universitati putem mentiona ca 
exemplu: 

Universitatea Nationala de Muzica din Bucuresti: „Unul dintre efectele procesului 
Bologna asupra activităţilor LLP Erasmus consta in creşterea numărului de mobilităţi la 
nivelul II de studii universitare (Master) şi implicit reducerea duratei de mobilitate la un 
semestru. „ 

 

Mobilităţi ale personalului din universităţi pentru misiuni de predare, respectiv 
formare, în instituţii de învăţământ superior şi întreprinderi.  

 

În ceea ce priveşte metodologia de analiză pentru acest domeniu s-a folosit metoda 
anchetei, realizându-se un chestionar destinat personalului din universităţi care a efectuat 
acest tip de mobilităţi. Chestionarul a fost distribuit online în perioada decembrie 2009 – 
ianuarie 2010, obţinându-se un număr de 188 de chestionare.  

  

 

 

 

 

 

 

Sursa principală de 
informaţie în ceea ce 
priveşte programul Erasmus rămâne Biroul pentru Programe Comunitare, menţionat în 
52% din cazuri. Urmează apoi tipul de informare pe principiul ”word of mouth” – prin 
intermediul colegilor în proporţie de 40%. Un procent mic este obţinut de site-ul Agenţiei 
Naţionale care este mentionat în doar 5% din cazuri pentru mobilităţile personalului 
didactic.   

           Cei care au beneficiat de o mobilitate de predare/formare Erasmus s-au orientat cu 
precădere către universităţi din Franţa – 29%, Italia – 13%, Spania – 11% şi Germania – 
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10%. Restul ţărilor precum Ungaria, Grecia, Belgia, Turcia, Polonia reprezinta procente 
mai mici de 5%. Observăm că ţările cu un cost al vietii mai ridicat precum Marea Britanie, 
Suedia, Norvegia şi Danemarca au fost în mică măsură alese ca destinatii in cadrul 
Programului. Putem trage concluzia că un posibil factor ar fi cuantumul alocat în cazul 
acestor mobilităţi care ar acoperi într-o măsură mai mică cheltuielile necesare pe perioada 
deplasării. 

 

Mobilitati in Europa

29,0

12,9
10,8

9,7

5,4 4,8 4,8 4,3
3,2 3,2 2,7 2,7

1,1 1,1 ,5 ,5 ,5
,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

Fr
an

ta
Ita

lia

Sp
an

ia

Germ
an

ia

Ung
ar

ia

Grec
ia

Be
lgi

a

Tu
rci

a

Po
lon

ia

Bu
lga

ria

An
gli

a

Au
str

ia
Ceh

ia

Olan
da

Dan
em

arc
a

Nor
ve

gia

Su
ed

ia

 

Cu toate acestea, durata unei mobilităţi se situează în medie între 7 şi 8 zile, una 
dintre nemulţumirile respondenţilor, semnalate la rubrica de sugestii, fiind durata prea 
scurtă a acestor mobilităţi care conduce la o acumulare redusă de cunoştinţe necesare 
formării sau extinderii curiculumului.    

În ceea ce priveşte universităţile de origine ale beneficiarilor de granturi Erasmus 
constatăm că acestea sunt în mai mare măsură din oraşe precum Iaşi – 26%, Oradea – 
11%, Timişoara – 10%, Târgu Mureş - 8%, Târgovişte – 7%. Remarcăm cu uşurinţă lipsa 
centrelor universitare din Bucureşti între locurile fruntaşe. Aceasta se poate explica fie prin 
accesarea Programului în anii anteriori, fie printr-un interes mai scăzut în ceea ce priveşte 
acest tip de mobilităţi.  

Aspecte mobilitate - Informatii anterioare
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Observăm că media de vârstă a celor care au beneficiat de această mobilitate este 
de 42 de ani şi că cei mai mulţi dintre ei, 32%, au funcţia de lector / şef de lucrări. 
Urmează cei cu funcţia de conferenţiar în proporţie de 29%, profesorii universitari – 24% 
şi asistenţii – 8%. Remarcăm de asemenea şi proporţia de 5% care însumează funcţiile 
nedidactice de secretar, referent şi bibliotecar, sperând ca numărul acestora să crească în 
viitor.   

 

a. Criterii de selecţie a cadrelor didactice  
Selecţia cadrelor didactice pentru mobilităţi ERASMUS se realizeaza pe baza 

unui dosar de candidatură (Curriculum Vitae, scrisoare de motivaţie, proiect de predare sau 
formare pentru perioada de mobilitate, atestat de cunoaştere a unei/unor limbi de circulaţie 
internaţională – dacă este cazul) şi a unui interviu. În general, acordurile bilaterale 
încheiate nominalizează cadrele didactice care urmează să efectueze mobilităţi în anul 
universitar respectiv. Se acordă prioritate cadrelor didactice care nu au mai beneficiat de 
astfel de mobilităţi. 

Selecţia candidaţilor se realizează în cadrul unei comisii reunite la nivel central, 
formate din membri ai Departamentului de Relaţii Internaţionale, decani/prodecani 
responsabili cu relaţiile internaţionale, cadrele didactice care au încheiat acordurile inter-
institutionale, în baza propunerilor formulate de catedre/facultăţi. Validarea dosarelor de 
candidatură se face la nivelul Biroului pentru Programe Comunitare, verificându-se 
eligibilitatea misiunilor propuse. 

 

b. Modul de calculare a grantului  
Fondurile pentru personalul didactic şi non didactic sunt mult mai reduse decât cele 

pentru studenţi. Acest lucru se explică pe de o parte prin faptul că obiectivul european în 
privinţa atingerii unui numar de 3000000 de studenţi Erasmus până in 2012 a impus ca cea 
mai mare parte a fondurilor să fie alocate acţiunilor care vizează mobilităţile studenţeşti iar 
pe de altă parte prin faptul că durata mobilităţilor de predare şi de formare a personalului 
universitar este considerabil mai scăzută.   

 Modul de calculare a grantului are în vedere baremul de subzistenţă pentru ţara de 
destinaţie şi de costul transportului. Fiecare  beneficiar al unei mobilităţi de predare / 
formare încheie un contract cu universitatea de origine în care sunt specificate obligaţiile, 
finanţarea precum şi modul de plată. 

 

c. Pregătirea mobilităţii  
Potrivit datelor rezultate din chestionarele aplicate beneficiarilor, majoritatea 

parteneriatelor au fost iniţiate de către universitatea de origine 84% faţă de doar 16% în 
care parteneriatul a fost iniţiat de universitatea parteneră. Aceasta situatie arata necesitatea 
universitatilor romanesti de a-si imbunatati continuu imaginea in strainatate prin 
implicarea in mobilitati a unui personal bine pregatit pentru a putea crea punti viitoare de 
cooperare.  

 Pentru personalul didactic şi nedidactic Programul Erasmus este considerat ca o 
oportunitate de formare - pentru 45% dintre respondentii la chestionar sau ca oportunitate 
de extindere a curiculumului - pentru 20% dintre aceştia. De asemenea, remarcăm ca factor 
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de influenţare în alegerea acestui program buna relaţie cu universitatea în proporţie de 
27%. Procentul este îmbucurător întrucât semnifică o deschidere a relaţiilor cu 
universităţile din străinătăte, o îmbogăţire a capitalului social al universităţilor româneşti 
care nu poate fi decât benefică, o deschidere care este mijlocită de programul Erasmus. 

 

d. Dificultăţi în organizarea şi desfăşurarea misiunii de predare  
Ca şi la studenţi, dificultăţile de prim rang sunt cele de natură financiară, referitoare 

la cuantumul mic al grantului. De asemenea, probleme în găsirea unei cazări la preţuri 
favorabile şi, nu în ultimul rând, timpul prea scurt de şedere care implica o utilizare 
insuficienta a limbii şi în acelaşi timp duce la orizonturi limitate de extindere a 
curiculumului.  

 

e. Evaluarea mobilităţilor de către cadrele didactice beneficiare  
În ceea ce priveşte satisfacţia cu privire la informaţiile anterioare, obţinute înaintea 

desfăsurării mobilităţii, beneficiarii acestora se declară foarte satisfăcuţi şi satisfăcuţi în 
proporţie de 96%. Astfel putem aprecia că relaţia cu Biroul pentru Programe Comunitare, 
care este prima sursă de informare evocată, a fost foarte bună. Putem observa că relaţia cu 
universităţile gazdă a fost apreciată pozitiv prin prisma faptului că respondenţii s-au 
declarat „foarte satisfăcuţi” sau „satisfăcuţi” de informaţiile primite în timpul mobilităţii 
cumulând aceeaşi proporţie de 96%.  

 

Factorii care v-au influentat cel mai mult
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 Cât priveşte procesul de adaptare culturală a beneficiarilor, acesta s-a desfăşurat cu 
succes, niciunul dintre respondenţi nedeclarându-se „foarte nesatisfăcut” sau „nesatisfăcut” 
în privinţa contactului cu cultura ţării gazdă. Trebuie totuşi să precizăm că ne referim la 
spaţiul european care este în plin demers de armonizare culturală.  
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Un indicator clasic al satisfacţiei cu privire la mobilitatea Erasmus este reprezentat 
de dorinţa de a recomanda acest program colegilor. Scorul acestui indicator care poate lua 
valori între „1 – în niciun caz” şi „5 – cu siguranţă” este estimat la valoarea de 4,89.  

 

f. Evaluarea mobilităţilor din perspectiva rezultatelor obţinute  
Referitor la nivelul de integrare a cursurilor predate de beneficiari, nivelul de 

satisfacţie este puţin mai scăzut, comparându-l cu cel referitor la gradul de informare, cei 
„foarte satisfăcuţi” şi „satisfăcuţi” totalizând 92%. Din nou sesizăm nevoia de adaptare a 
curriculumului resimţită aici într-o mică măsură, dar care nu trebuie ignorată.  

 Luând în considerare satisfacţia referitoare la  metodologia didactică întâlnită în 
universităţile gazdă, respondenţii se declară „foarte satisfăcuţi” şi „satisfăcuţi” în proporţie 
de 95%. Acesta poate fi un demers util pentru modernizarea învăţământului românesc, 
schimbul de experienţă în această privinţă fiind absolut necesar pentru îmbunătăţirea 
cursurilor predate în universităţile noastre.  

 

Concluzii şi recomandǎri 

 

Informaţiile culese de la studenţii/absolvenţii si cadrele didactice implicate în 
programul de mobilităţi Erasmus oferă, pe de o parte, posibilitatea de a aprecia impactul 
programului asupra beneficiarilor, valoarea adăugată de program la dezvoltarea 
beneficiarilor şi, pe de altă parte, posibilitatea de a formula principalele direcţii/posibilităţi 
de ameliorare/dezvoltare a programului, în viitor. 

Estimarea valorii adăugate presupune analiza impactului asupra beneficiarilor unui 
program, a efectelor care se datorează programului şi nu altor factori. În acest context, 
opiniile participanţilor la program şi autoevaluarea realizată de aceştia reprezintă principala 
modalitate de a evalua plusul de valoare adus de program la progresul beneficiarilor.  

Informaţiile obţinute pe parcursul evaluării aduc în discuţie dimensiunile valorii 
adăugate a programului de mobilităţi Erasmus. 

Valoarea adăugată a programului, din perspectiva impactului asupra performanţelor 
academice, este dată de: 

• relaţia profesor-studenţi, mai flexibilă, mai apropiată, de sprijinul real şi de 
coordonarea activităţii de învăţare a studenţilor; 

• accesul la surse de informare variate, accesul la internet fiind una dintre 
principalele modalităţi ; 

• familiarizarea cu un alt mod de predare-învăţare, cu noi strategii şi stiluri 
didactice; 

• îmbinarea studiului cu activităţile practice, asigurând o mai mare relevanţă a 
achiziţiilor învăţării în plan personal şi social şi consolidarea competenţelor 
formate; 

• familiarizarea cu un alt mod de evaluare, noi tipuri de solicitări academice, fapt 
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care a necesitat o dublă adaptare: pe durata stagiului, adaptarea la specificul 
universităţii gazdă, iar ulterior, „re-integrarea" în sistemul românesc.  

Rata de participare este un alt indicator privind succesul programului Erasmus de 
mobilităţi pentru studenţi. Faptul că numărul studenţilor care beneficiază de stagii Erasmus 
creşte, de la an la an şi, de asemenea, numărul candidaturilor creşte proporţional, poate fi 
interpretat ca un indicator de succes. De asemenea, creşterea numărului de mobilităţi 
studenţeşti de plasament reprezintă un alt indicator de succes. 

Evaluarea generală a programului de mobilităţi a fost realizată pentru a asigura 
unitatea evaluării şi, mai ales, valoarea sa diagnostică şi explicativă. În acest context, 
impactul asupra benefiaciarilor este justificat, de asemenea, de modul de funcţionare a 
programului şi prin gradul de satisfacţie a beneficiarilor. 

• Dezvoltarea profesională 

 
Majoritatea participanţilor la evaluare – beneficiari direcţi au subliniat importanţa unui 
stagiu de mobilitate cu scop de invatare într-o altă ţară pentru dezvoltarea carierei. 

Relevanţa programului de mobilităţi Erasmus pentru dezvoltarea profesională a 
beneficiarilor şi pentru crearea premiselor pentru succesul carierei constă în: 

o creşterea motivaţiei pentru dezvoltare profesională; 

o dezvoltarea competenţelor funcţionale; utilizarea noilor tehnologii de 
informare şi comunicare, gândire critică, creativitate, capacitate de soluţionare 
a problemelor; 

o conştientizarea nevoii de formare profesională continuă, la standarde europene; 

o cunoaşterea unor practici pozitive în domeniul formării profesionale iniţiale şi 
continue şi a unor exemple de succes; 

o dezvoltarea capacităţilor de inserţie profesională: căutarea unui loc de muncă, 
facilitarea parteneriatelor şi a reţelelor profesionale, adaptabilitate.; 

o contribuţia la proiectarea carierei. 

 

• Dezvoltarea personală 

 
Cel mai important aspect subliniat în acest context de către beneficiari este legat de 
capacitatea de organizare şi conducere a propriei vieţi şi a propriei dezvoltări. 
Managementul personal, autogospodărirea, autonomia, responsabilitatea, autoevaluarea şi 
formarea unei imagini despre sine, despre forţele proprii, stabilirea priorităţilor şi 
rezolvarea diferitelor situaţii-problemă, dezvoltarea spiritului de iniţiativă, conştientizarea 
nevoilor de formare, reprezintă câteva dintre rezultatele stagiului de mobilitate.  
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4. Actiuni care au condus spre succes: 

Mobilitati studentesti de studiu 

Universitatea  Nationala de Muzica Bucuresti:  “Organizarea unor evenimente 
artistice individuale sau împreună cu colegii din universităţile gazdă (recitaluri, concerte) 
de către studenţi români. Exemplu: Angelica Mihaela Posta (pian), aflată în stagiu la 
Universitatea de Arte din Berlin a coordonat şi organizat două concerte „Erasmus” la care 
au participat toţi studenţii Erasmus aflaţi în acel moment în stagiu. Evenimentele s-au 
bucurat de un succes deosebit în faţa unui auditoriu numeros, format din colegi şi profesori 
ai universităţii. Acest fapt a fost remarcat şi apreciat de staff-ul de conducere al 
universităţii şi considerat ca un succes al programului Erasmus.”  

Academia de Studii Economice din Bucuresti: ” În cazul mobilităţilor studenţeşti, 
considerăm întregul program un succes: anual, aproximativ 10–15 % dintre studenţii 
participanţi la mobilităţi înregistrează rezultate academice foarte bune, care îi plasează în 
primii 5% în cadrul efectivelor universităţilor partenere. În calitatea lor de ambasadori ai 
universităţii noastre, aceşti studenţi au permis lărgirea parteneriatelor existente, respectiv 
atragerea de parteneri noi. 

De asemenea, considerăm un succes faptul că o parte din foştii studenţi Erasmus 
aleg să îşi valorifice experienţa ăn cadrul ASE Bucureşti în calitate de masteranzi, 
doctoranzi, cadre didactice, respectiv angajaţi al Biroului pentru Programe Comunitare şi 
al Serviciului de Relaţii Internaţionale.” 

Universitatea de Nord din Baia Mare: „A existat un student care a beneficiat de un 
grant cu durata de un semestru, în anul II de studiu,  la o universitate parteneră din Franţa 
care, în prezent, este student la această universitate în anul III şi va obţine diploma de 
licenţă de la această instituţie de învăţământ superior.” 

Academia Nationala de Educatie Fizica si Sport Bucuresti: ” Un exemplu de succes 
l-au reprezentat mobilităţile studenţilor ANEFS în Danemarca, unde prestaţia lor 
academică, dar şi activităţile de voluntariat în care s-au angajat au fost apreciate laudativ 
de către colegii şi partenerii noştri, profesorii corespondenţi ai Universitatii Via Colleague 
din Viborg. Unul dintre studenţi a fost solicitat să se antreneze cu lotul naţional de 
baseball, iar două studente au pregătit echipa locală de gimnastica, fiind considerate 
modele pentru ceilalţi antrenori si instructori.” 

Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative Bucuresti: „Considerăm un 
exemplu de succes mobilităţile desfăşurate în Germania, la Technische Universitat 
Ilmenau, datorită rigorii şi exigenţei precum şi rezultatelor extrem de bune obţinute de 
studenţii noştri. Acest lucru s-a reflectat în faptul că studenţii Facultăţii de Comunicare şi 
Relaţii Publice din cadrul SNSPA şi-au întocmit lucrările de licenţă sub dublă coordonare, 
sub îndrumarea unui profesor de la universitatea de origine şi a unui profesor de la 
universitatea parteneră, precum şi in faptul că majoritatea au urmat masterate în cadrul 
universităţii respective, dar şi în cadrul altor universităţi din Germania.” 

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iasi: Diana Mihaela Prodan, studentă a 
Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor, anul II licenţă, specializarea 
Management. 

„În perioada 01.09.2008 – 31.08.2009 am efectuat o mobilitate de studiu la Universitatea 
din Konstanz care se află în rândul universităţilor de elită din Germania şi a cărei Facultate 
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de Economie este una dintre cele mai bine cotate din cadrul acesteia. Acesta a fost 
principalul motiv pentru care am ales această universitate.  

Pentru mine, experienţa Erasmus a reprezentat, de la început, o provocare, atât la nivel 
academic, cât şi la nivel cultural, social şi personal. Experienţa Erasmus mi-a deschis noi 
orizonturi.  

În primul rând, din punct de vedere strict academic, am descoperit două domenii care mi-
au stârnit interesul şi care, în România, nu sunt încă destul abordate, şi anume: aplicaţiile 
economice ale teoriei jocurilor şi, mai ales, domeniul vast al economiei experimentale. De 
aceea am decis să aprofundez în teza mea de licenţă o temă îngustă, aflată la intersecţia 
celor două curriculum-uri, şi anume: “Raţionalitatea deciziilor manageriale”. 

Din punct de vedere personal, câştigurile sunt de o altă natură. Am învăţat să privesc 
dincolo de graniţele ţării, de barierele mentalităţii. Am avut şansa de a îmi testa şi 
îmbunătăţi capacitatea  de adaptare la locuri noi, situaţii noi şi, bineînţeles, la o altă 
cultură, mult diferită. Interacţiunea cu ceilalţi studenţi internaţionali m-a ajutat să înţeleg, 
să accept şi să respect diferenţele culturale dintre noi. 

Experienţa Erasmus m-a determinat să fiu mai receptivă la nevoile celorlalţi, mai implicată 
în viaţa locală, în dezvoltarea regională. Astfel, ulterior, am avut iniţiativa înfiinţării la Iaşi 
a unei asociaţii care să ofere sprijin studenţilor internaţionali care au ales oraşul Iaşi ca 
destinaţia stagiului lor Erasmus, dar şi studenţilor români care îşi doresc să aplice pentru 
această bursă.  Asociaţia se numeşte IEI - Iniţiativa Erasmus Iaşi şi deja şi-a demarat 
activitatea la începutul lunii octombrie prin organizarea diverselor acţiuni pentru studenţii 
Erasmus străini care au sosit în Iaşi pentru perioada anului universitar 2009-2010. 

În concluzie, în contextul actual, al secolului al XXI-lea, secolul globalizării, consider că 
experienţele Erasmus sunt extrem de utile, dacă nu chiar indispensabile oricărui tânăr care 
îşi doreşte să aibă un viitor de succes.” 

 

Mobilitati studentesti de plasament 

Universitatea  Nationala de Muzica Bucuresti: “ Stagiul efectuat in Biblioteca 
Universitatii de Arte din Berlin si celelalte doua plasamente efectuate la Opera din Oslo si 
respectiv la Televiziunea nationala germana pot fi considerate exemple de succes. 
Imaginile din presa norvegiana care o surprind pe studenta Ioana Firizan in diferite roluri 
si care ii comenteaza pozitiv prestatia artistica alaturi de colegii norvegieni intregesc 
imaginea unui succes al programului Student Placement.    

Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative Bucuresti: „Fiind al doilea an 
universitar în care s-au organizat mobilităţile de plasament, putem considera exemple de 
succes plasamentele care s-au desfăşurat la Organizaţia de Drept Public European, EPLO, 
Grecia, datorită feed-back-ului, în continuare, extrem de favorabil, primit din partea 
partenerilor eleni, precum şi din partea studenţilor.” 

Universitatea de Medicină şi Farmacie « Iuliu Haţieganu » Cluj-Napoca : „O 
mobilitate de 10 luni, nivel doctorat, efectuată într-un centru de imagistică din Angers-
Franţa, unde s-au învăţat tehnici  performante de investigare imagistică extrem de 
specializată, în domeniul neurologiei pediatrice la pacienţi deficienţi de vedere.” 
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Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iasi: Bârdan Adrian-Constantin, student la 
Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae”, beneficiar al unei mobilităţi de 
plasament Erasmus în perioada 8-iun-2009 – 15-sept-2009 la Diocese of Chelmsford, UK 
(shadow of the priest). 

„Pentru mine, plasamentul studenţesc în Anglia in această vară a însemnat o deosebită 
experienţă de viaţă din mai multe puncte de vedere: în primul rând am reuşit să văd o ţară 
străină pe care îmi doream de mult timp să o vizitez; mi-am îmbunătăţit considerabil 
abilităţile de a comunica în limba engleză; am plecat cu gândul şi cu certitudinea că din 
această experienţă voi rămâne cu ceva bun, chiar dacă mă aşteptam să întâmpin şi 
dificultăţi sau experienţe mai puţin plăcute; setea de a cunoaşte ceva nou şi diferit, emoţiile 
date de necunoscut împreunate cu siguranţa că Dumnezeu este omniprezent şi că mă ajută 
mereu în toate câte fac, mi-au stârnit curiozitatea şi mi-au dat curaj să accept această 
experienţă; pe perioada mobilităţii am avut  privilegiul de a vedea multe catedrale şi oraşe 
(Londra, Canterbury, Southend on Sea, Chelmsford, York, Lincoln, Ripon, Pontefract, 
Durham, Berwick upon Tweed, Edinburgh, Cambridge, Walsingham etc.) care mi-au lărgit 
viziunea şi cunoştinţele generale şi culturale; am avut posibilitatea de a-mi face prieteni de 
peste hotare; perioada de 3 luni este foarte potrivită, nici lungă, dar nici scurtă. Tocmai 
faptul că vezi ceva nou, diferit şi frumos atrage parcă şi mai mult, iar ideea de a vorbi cu 
oameni care se raportează la o altă scară de valori în viaţă, au o cultură diferită, au alte 
tradiţii şi poate alte principii în viaţă m-a făcut să ştiu sigur că voi avea multe de învăţat 
odată cu această experienţă. 

De aceea, încurajez studenţii să participe cu încredere şi cu grijă în acelaşi timp, pentru că 
ei trebuie să ştie că acolo reprezintă România ca ţară şi nu doar pe ei înşişi, şi să adune 
mereu în toate câte fac, doar pe cele bune, căci binele trebuie făcut şi răspândit în viaţă. 
Dacă eu am avut parte de un timp rodnic şi frumos, sper ca şi studenţii ce vor urma să aibă 
cel puţin ca mine!” 

 

Mobilitati de predare ale cadrelor didactice 

 Universitatea  Nationala de Muzica Bucuresti: “Doamna Prof.univ.dr. Dana 
Borsan, personalitate reprezentativa a interpretarii pianistice a realizat o mobilitate de 
predare la Conservatorul din Cork (Irlanda), ocazie cu care a fost invitata sa sustina un 
recital la Sala Auditorium a Municipalitatii”. Publicul prezent a apreciat in mod deosebit 
prestatia artistica, recitalul devenind un eveniment al comunitatii. 

Academia de Studii Economice din Bucuresti: “În cadrul ASE Bucureşti, 
mobilităţile de predare au o finalitate multiplă: derularea unui program de predare la 
universitatea gazdă (integrarea cadrului didactic în cadrul programului obişnuit de studii de 
la universitatea parteneră), dezvoltarea personală a cadrului didactic respectiv şi 
valorizarea experienţei la întoarcerea în ţară (contactul şi transferul de cunoştinţe cu cadre 
didactice din aceeaşi arie de specializare, documentarea în vederea actualizării şi 
ameliorării conţinutului şi metodelor de predare pentru disciplinele pe care le predă în 
ţară), monitorizarea studenţilor aflaţi în mobilitate la universitatea respectivă şi evaluarea 
calităţii mobilităţii, evaluarea posibilităţilor de extindere a cooperării pe alte planuri 
(cercetare ştiinţifică în comun, publicaţii şi manifestări ştiinţifice, participarea la programe 
de studii organizate de partener etc.). 
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În acest sens, există o serie de acorduri care au evoluat de la schimburi de studenţi 
(în faza exploratorie 1 – 2 studenţi × 5 luni), la lărgirea parteneriatului (creşterea 
numărului de mobilităţi studenţeşti, intensificarea schimburilor de profesori) şi deschiderea 
unor programe de învăţământ organizate în comun şi proiecte de cercetare derulate în 
comun. În acest sens, în ASE există 8 programe de master cu dublă diplomă, organizate în 
parteneriat cu universităţi europene, care utilizează inclusiv resurse din programul Erasmus 
pentru organizarea misiunilor de predare ale profesorilor străini în România. De asemenea, 
menţionăm că, începând cu anul universitar 2009/2010 a demarat un program de master 
internaţional finanţat de Comisia Europeană în cadrul căruia ASE Bucureşti este partener.” 

Universitatea “Petru Maior” din Targu Mures: Lector dr. Szekely Eva (Universite 
Cergy Pontoise – IUFM de Versailles, Franţa):”Cursul a făcut parte din programa de studii 
a universităţii partenere. În amfiteatru erau prezenţi aprox. 150 de studenţi - viitori 
învăţători aflaţi în etapa pregătirii examenului de titularizare. Am primit feed-back pozitiv 
şi cereri de a le trimite materialul suport via e-mail. Această misiune didactică am pregătit-
o şi am privit-o ca pe un veritabil schimb de experienţă care să pună în lumină avantajele şi 
limitele programelor de formare iniţială şi continuă a cadrelor didactice în cele două 
sisteme de învăţământ (francez vs. român).  

 

Mobilitati de formare ale personalului universitar 

Universitatea Titu Maiorescu din Bucuresti: „În urma stagiului de formare echipa 
de relaţii internaţionale din Universite d’ Orleans cât şi Decanul Facultăţii de Drept din 
Universite d’ Orleans au făcut vizite în UTM şi s-a organizat în luna martie 2009 un 
seminar de promovare a Programului Erasmus.” 

Universitatea Babes Bolyai Cluj Napoca: „Olga Lukacs, in urma mobilitatii, a 
reuşit să organizeze mai multe stagii de practică pentru domeniul teologie.” 

Universitatea de Medicină şi Farmacie « Iuliu Haţieganu » Cluj-Napoca: „ 
Mobilitatea de formare, exemplu  de succes a avut durata de 6 săptămâni, s-a desfăşurat la  
Universitatea din Liège, Belgia, fiind propusă de cei doi şefi de departament de la Cluj 
respectiv din Liège. Beneficiarul a fost un cadru didactic tânăr, care a  beneficiat de 
expertiza  personalului din laboratorul  gazdă în metode de chimie analitică. Tehnica va fi 
aplicată în studiile pe care catedra le va efectua în viitor şi experienţa va fi multiplicată şi 
în rândul staff-ului catedrei.” 

Universitatea “Petru Maior” din Targu Mures: referent Toncian Ana Maria 
(University of Miskolc, Ungaria): ”Mobilitatea LLP Erasmus-ST reprezintă o oportunitate 
pentru personalul administrativ de a cunoaşte activităţi similare desfăşurate într-o altă 
manieră, de a face schimb de experienţă între universităţile partenere. Câştigul obţinut în 
urma acestui program constă în dezvoltarea componentei multiculturale şi a diversităţii 
cunoştinţelor acumulate, contribuind astfel la formarea profesională a personalului 
administrativ într-un mod cât mai complex. Astfel de programe trebuie să fie încurajate 
întrucât aduc beneficii educaţionale, lingvistice şi culturale, promovează cooperarea între 
instituţii şi îmbogăţesc mediul administrativ al universităţilor, contribuind la formarea unui 
corp de oameni calificaţi, cu deschidere şi cu experienţă internaţională. 

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iasi: “Moisa Dorina-Marinela, secretar 
Relatii Internationale in cadrul Facultatii de Economie si Administrarea Afacerilor, 
Universitatea “Al.I.Cuza” Iasi. În perioada 7-11 septembrie 2009 am beneficiat de o 
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mobilitate de formare la Universitatea Goettingen, Germania, care a organizat in aceasta 
perioada Staff Training Week la care au fost invitate persoane care lucreaza in domeniul 
Relatiilor Internationale la universitati din Franta, Estonia si Turcia. 

Pe langa workshop-urile axate pe problematica mobilitatilor Erasmus (cadre didactice, 
personal administrativ, studenti, acorduri bilaterale, etc) care au continut informatii noi si 
atractive, am avut ocazia de a intra in contact si cu alte universitati din Europa in vederea 
incheierii ulterioare de acorduri bilaterale sau pentru a deschide perspective asupra altor 
aspecte de cooperare inter-institutionala (programe cu diploma dubla).  

Aceasta mobilitate mi-a oferit oportunitatea de a discuta cu responsabilii Facultatii de 
Economie de la Universitatea din Goettingen si de a schita posibilitatile de cooperare 
dintre Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor Iasi si Facultatea de Economie 
din Goettingen. Aceste intalniri au fost fructificate prin semnarea unui acord bilateral intre 
cele doua facultati la nivel de studii masterale si doctorale cu reprezentantii 
Departamentului de Logistica si Productie de la Goettingen (departament care-si gaseste 
corespondenta la FEAA in masterul de specializare “Achizitii-Distributie-Logistica” ce 
ofera absolventilor sai diploma dubla in parteneriat cu Universitatea Pierre Mendès France, 
Grenoble). Deoarece numarul de mobilitati studentesti la nivel de studii masterale si 
doctorale este relativ scazut, acest acord va intensifica pe de o parte schimburile de 
cooperare cu Germania si mobilitatile studentesti pentru studentii de la master si doctorat, 
pe de alta parte.” 

 

 
 

 
 
 

PROGRAMUL  SECTORIAL  LEONARDO  DA  VINCI 
 
 
 
 
 
 

1. Descrierea programului; obiective 
 
Programul Leonardo da Vinci răspunde necesitătilor în materie de predare şi învătare ale 
tuturor  participantilor la învătământul profesional şi formarea profesională, cu exceptia 
celor din învăţământul superior, precum şi ale instituţiilor şi organizaţiilor care oferă sau 
facilitează acest gen de educaţie şi de formare.  
În cadrul programului de Învăţare pe tot parcursul vieţii, programul Leonardo da Vinci 
vizează: 
(a) persoanele care învaţă în orice formă de educaţie profesională şi formare profesională, 
cu excepţia nivelului terţiar de tip academic; 
(b) persoanele prezente pe piaţa muncii; 
(c) instituţiile sau organizaţiile care oferă posibilităţi de învăţare în domeniile vizate de 
programul Leonardo da Vinci; 
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(d) cadrele didactice, formatorii şi alte categorii de personal din cadrul acestor instituţii sau 
organizaţii; 
(e) asociaţiile şi reprezentanţii părţilor implicate în educaţia profesională şi formarea 
profesională; 
(f) întreprinderi, parteneri sociali şi alţi reprezentanţi ai vieţii profesionale, inclusiv 
camerele de comerţ şi industrie şi alte organizaţii profesionale; 
(g) organismele care prestează servicii de orientare, consiliere şi informare referitoare la 
orice aspect al învăţării pe tot parcursul vietii; 
(h) persoanele şi organismele care răspund de sistemele şi politicile privind orice aspect al 
educaţiei profesionale şi formării profesionale la nivel local, regional şi naţional; 
(i) centrele de cercetare şi organismele care se ocupă de aspecte legate de învăţarea 
continuă; 
(j) instituţiile de învăţământ superior; 
(k) organizaţiile non-profit,  ONG-urile. 
 
Obiectivele programului Leonardo da Vinci  
• Pe lângă obiectivele Programului de Invăţare pe Tot Parcursul Vietii  prevăzute în 

articolul 1 al Deciziei 1720/2006/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 
noiembrie 2006 , obiectivele specifice ale programului Leonardo da Vinci urmăresc: 
o să sprijine participanţii la activităţi de formare iniţială şi continuă să dobândească 

şi să utilizeze cunoştinţe, aptitudini şi calificări în vederea facilitării dezvoltării 
personale, a capacităţii de angajare şi a participării la piaţa europeană a muncii; 

o să sprijine îmbunătăţirea calităţii şi a inovaţiei în sistemele, instituţiile şi practicile 
de educaţie profesională şi formare profesională;  

o să îmbunătăţească atractivitatea educaţiei profesionale şi a formării profesionale, 
precum şi a mobilităţii pentru angajatori şi persoane, şi să faciliteze mobilitatea 
persoanelor în formare profesională. 

• Obiectivele operaţionale ale programului Leonardo da Vinci sunt următoarele: 
o îmbunătăţirea calităţii şi creşterea volumului mobilităţii pe întreg teritoriul Europei 

a persoanelor implicate în educaţia profesională şi formarea profesională iniţială şi 
în formarea continuă, astfel încât numărul stagiilor în întreprinderi să crească cel 
puţin până la 80 000 pe an, până la sfârşitul Programului de Invăţare pe Tot 
Parcursul Vietii;   

o îmbunătăţirea calităţii şi creşterea volumului cooperării dintre instituţii sau 
organizaţii care oferă posibilităţi de învăţare, întreprinderi, parteneri sociali şi alte 
organisme relevante din întreaga Europă; 

o facilitarea dezvoltării unor practici inovatoare în domeniul educaţiei profesionale şi 
formării profesionale, cu excepţia nivelului superior, precum şi a transferului 
acestora, inclusive de la o ţară participantă la alta;  

o îmbunătăţirea transparenţei şi recunoaşterii calificărilor şi competenţelor, inclusiv 
cele obţinute prin învăţare nonformală şi informală; 

o încurajarea învăţării limbilor străine moderne; 
o sprijinirea dezvoltării, în domeniul învăţării continue, a unui conţinut, a unor 

servicii, pedagogii şi practici inovatoare bazate pe TIC. 
 
2. Structura programului sectorial Leonardo da Vinci 
 
Programul Leonardo da Vinci asigură legătura între politicile educaţionale şi domeniul 
formării profesionale (VET). Proiectele se adresează persoanelor care doresc să-şi 
perfecţioneze competenţele, cunoştinţele şi abilităţile prin efectuarea unui stagiu în 
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străinătate, precum şi persoanelor din domeniul formării profesionale interesate de 
cooperarea la nivelul întregii Europe, cu scopul de a spori atractivitatea, calitatea şi 
performanţele sistemelor şi practicilor VET. 
Următoarele acţiuni pot fi finanţate de Programul Leonardo da Vinci: 

o Mobilitate persoanelor, care poate include: 
o Plasamente transnaţionale în întreprinderi sau instituţii de formare; 
o Plasamente şi schimburi cu scopul dezvoltării profesionale ulterioare a 

formatorilor şi consilierilor de orientare, ca şi a responsabililor instituţiilor 
de formare şi a celor care răspund de planificarea formării şi orientarea în 
carieră în cadrul întreprinderilor. 
În cadrul organizării sau sprijinirii organizării acestei mobilităţi sunt 
adoptate măsurile pregătitoare necesare, inclusiv pregătirea lingvistică şi se 
depun eforturi pentru ca persoanele care participă la o acţiune de mobilitate 
să beneficieze de supraveghere şi sprijin adecvat. 

o Parteneriate axate pe teme de interes comun pentru organizaţiile participante; 
o Proiecte multilaterale, în special cele care urmăresc îmbunătăţirea sistemelor de 

formare prin transferul de inovaţie care presupune adaptarea lingvistică, culturală şi 
juridică la nevoile naţionale a produselor şi proceselor inovatoare create în contexte 
diferite; 

o Proiecte multilaterale care vizează îmbunătăţirea sistemelor de formare, cu accent 
pe dezvoltarea inovaţiei şi a bunelor practici; 

o Reţele tematice de experţi şi organizaţii care se ocupă cu probleme specifice legate 
de învăţământul şi formarea profesională; 

o Vizite  pregătitoare pentru mobilitate, parteneriat, activităţi de proiect sau reţea; 
o Alte iniţiative menite să promoveze obiectivele Programului Leonardo da Vinci 

(Măsuri acompaniatoare). 
Aceste acţiuni sunt grupate în: 

o Condiţii preliminare: 
o Certificat instituţional pentru proiecte de mobilitate Leonardo da Vinci 

(Certificatul instituţional pentru proiecte de mobilitate Leonardo da Vinci 
reprezintă recunoaşterea capacităţii unei instituţii de a implementa la 
standarde superioare de calitate un proiect de mobilitate Leondardo da 
Vinci) 

o Acţiuni descentralizate (Acţiune în cadrul LLP, care este gestionată de Agenţia 
Naţională desemnată de către autorităţile naţionale din ţara respectivă) : 

o Vizite Pregătitoare (Obiectivul acestei acţiuni este de a ajuta instituţiile 
eligibile pentru Programul Leonardo da Vinci care doresc să înceapă un nou 
proiect de mobilitate, de parteneriat, de transfer de inovaţie, dezvoltare de 
inovaţie, reţea tematică sau de măsuri acompaniatoare să contacteze şi 
întâlnească instituţii partenere corespunzătoare şi/sau să dezvolte un plan de 
lucru în scopul pregătirii dosarului de candidatură pentru un 
proiect/parteneriat). 

o Mobilitate (Participanţii individuali vor primi finanţarea numai în cadrul 
unui proiect de mobilitate organizat de o organizaţie coordonatoare): 

 IVT(“initial vocational training”)  - Formare profesională 
iniţială -Acţiunea urmăreşte sprijinirea mobilităţii transnaţionale în 
educaţia şi formarea profesională initiala şi este împărţită în două 
sub-grupe: 

a. Mobilitate pentru ucenici 
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b. Mobilitate pentru persoane în formare profesionala initiala 
în mediul preuniversitar. 

O mobilitate transnaţională de formare profesională iniţială constă 
într-un plasament de formare pentru o perioadă de formare  
profesională şi/sau experienţă de muncă, cuprinsă între 2 şi 39 de 
săptămâni, realizată de un participant individual (ucenic, elev, 
formabil, etc. în IVT) într-o întreprindere sau o instituţie de formare 
din altă ţară participantă. În cazul în care plasamentul de formare se 
face într-o instituţie de formare, se va defini clar legătura dintre 
experienţa practică şi necesităţile de formare ale participantului. 

 PLM (“people on the labour market”) - Persoane de pe piaţa 
muncii -Acţiunea urmăreşte să sprijine mobilitatea transnaţională a 
persoanelor angajate, a liber profesioniştilor sau persoanelor care 
doresc să se angajeze (inclusiv absolvenţi) prin efectuarea unei  
perioade de formare în străinătate, cuprinsă între 2 şi 26 de 
săptămâni, într-un context de formare profesională. O mobilitate 
transnaţională pentru Persoane pe piaţa muncii constă într-un 
plasament de formare pentru o perioadă de formare profesională 
şi/sau experienţă de muncă efectuată de participant într-o 
intreprindere sau centru de formare din altă ţară participantă. În 
cazul în care plasamentul se face într-o instituţie de formare, se va 
defini clar legătura dintre experienţa practică şi necesităţile de 
formare ale participantului. 

 VETPRO - Profesionişti în educaţie şi formare profesională- 
Acţiunea urmăreşte sprijinirea mobilităţii transnaţionale a 
persoanelor care răspund de formarea profesională şi/sau resursele 
umane. Un proiect de mobilitate pentru profesioniştii din educaţia şi 
formarea profesională se concentrează pe transferul, îmbunătăţirea 
şi actualizarea competenţelor şi/sau practicilor şi metodelor 
inovatoare din domeniul formării profesionale. Formatorii, 
profesorii sau alte persoane care răspund de formarea profesională 
vor face schimb de experienţă, pe o perioadă cuprinsă între 2 şi 6 
săptîmâni, cu corespondenţii lor din alte ţări cu scopul de a învăţa 
unul de la altul. 

o Parteneriate -Un Parteneriat Leonardo da Vinci este un cadru pentru 
activităţi de colaborare de mică anvergură desfăşurate între organizaţiile 
care activează în domeniul educaţiei şi formării profesionale (VET) şi care 
colaborează pe teme de interes comun pentru organizaţiile participante. 
Unele proiecte se pot concentra mai mult pe participarea activă a 
formabililor, în timp ce altele se vor concentra pe colaborarea dintre 
profesori, formatori sau profesionişti VET. Colaborarea poate să cuprindă 
nu numai şcoli sau instituţii VET, ci şi întreprinderi, parteneri sociali sau 
alte părţi interesate VET. Colaborarea se poate realiza la nivel naţional, 
regional sau local, dar şi la nivel sectorial, cum ar fi în cadrul domeniilor 
VET sau sectoarelor  economice. 

o Transfer de inovaţie  - TOI  -Scopul proiectelor multilaterale Leonardo da 
Vinci “Transfer de inovaţie” este să îmbunăţească atractivitatea şi calitatea 
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sistemului european VET prin adaptarea şi integrarea conţinutului sau 
rezultatelor inovatoare din proiecte Leonardo da Vinci anterioare sau din 
alte proiecte de inovaţie în companii şi sistemele de formare profesională 
publice şi/sau particulare, la nivel naţional, local, regional sau sectorial. 

o Actiuni centralizate –(Acţiune în cadrul LLP care este gestionată de către Agenţia 
Executivă a Comisiei Europene): 

o Dezvoltarea inovaţiei -Proiectele multilaterale Leonardo da Vinci 
“Dezvoltarea inovaţiei” sunt proiecte de colaborare transnaţională care au 
scopul de a îmbunătăţi calitatea sistemelor de formare prin dezvoltarea 
procedeelor, metodelor şi conţinuturilor inovatoare în cadrul educaţiei şi 
formării profesionale (VET). Inovaţia înseamnă a face lucruri noi sau a găsi 
căi noi de a face lucruri cunoscute. Pentru proiectele de Dezvoltare a 
inovaţiei aceasta înseamnă că se dezvoltă ceva nou (conţinuturi, metode, 
procedee etc.), ca rezultat final al proiectului, sau se gaseste o soluţie nouă 
care să ajute mai multe ţări să răspundă unei provocări  comune în 
domeniul VET, la care încă nu există răspuns.  

o Reţele multilaterale -Reţele tematice au ca scop să întărească legăturile 
dintre diferiţi ‘actori’ implicaţi în formarea profesională, să sprijine 
îmbunătăţirea calităţii, dimensiunea europeană şi vizibilitatea activităţilor 
sau chestiunilor de interes comun în domeniul educaţiei şi formării 
profesionale. 

o Măsuri acompaniatoare -Proiectele dezvoltate în cadrul acţiunilor ‘Măsuri 
acompaniatoare’ urmăresc promovarea obiectivelor şi rezultatelor 
proiectelor Leonardo da Vinci, prin activitati care nu sunt finantabile in 
cadrul tipurilor de actiuni mentionate anterior.  

În anul 2009, Departamentul Leonardo da Vinci a gestionat următoarele tipuri de proiecte: 

Tip de proiect 
Numar de proiecte 

selectate şi 
contractate 

Numar de proiecte aflate în 
diverse etape de implementare 
în diverse perioade din 2009 

Numar de proiecte 
finalizate în 2009 

Mobilităţi IVT 54 101 37 

Mobilităţi PLM 18 33 10 

Mobilităţi VETPRO 32 71 33 

Transfer de inovatie 6 21 3 

Parteneriate 36 62  

Vizite pregătitoare 14 17 11 

In cazul proiectelor de Mobilităţi Leonardo da Vinci au fost selectate şi contractate 
proiecte din exerciţiul 2009, au fost în curs de implementare proiecte din exerciţiile 2007, 
2008 şi 2009 şi s-au încheiat proiecte din exerciţiile 2007 şi 2008. În anul 2009 s-a 
finalizat complet exerciţiul 2007.  
In cazul proiectelor de Parteneriat, au fost selectate şi contractate proiecte din exerciţiul 
2009 şi au fost în curs de implementare proiecte din exerciţiile 2008 şi 2009. 
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In cazul proiectelor de Transfer de Inovatie au fost selectate proiecte din exerciţiul 2009, 
au fost în curs de implementare proiecte din exerciţiile 2006, 2007 şi 2008, s-au incheiat 
proiectele din exerciţiul 2006 şi a fost primit raportul final pentru un proiect din exerciţiul 
2007. S-a finalizat complet exercitiul 2006. 
 
3. Metodologia urmată în realizarea studiului 
 
Raportul de faţă este rezultatul unui studiu privind implementarea proiectelor Leonardo da 
Vinci şi conţine două secţiuni distincte referitoare la: 

o implementarea în 2009 a proiectelor Leonardo da Vinci; 
o prima etapă a unui studiu longitudinal privind impactul/efectele proiectelor de 

Mobilitate Leonardo da Vinci din exerciţiul 2007  (exerciţiu care s-a încheiat în 
2009).   

Studiul a pus în evidentă faptul că, la nivelul departamentului, pentru evaluarea modului de 
implementare a proiectelor Leonardo da Vinci a fost dezvoltat un ciclu de evaluare în 
cadrul căruia, în funcţie de stadiul de evaluare, procesele de evaluare sunt focalizate pe 
criterii diferite de evaluare. Experţii departamentului efectuează: 

• evaluare ex-ante a tuturor proiectelor, iar în această evaluare cel mai important 
criteriu de evaluare este relevanţa. În cazul proiectelor de parteneriat şi de transfer 
de inovaţie evaluarea ex-ante consta în evaluarea planurilor de implementare şi are 
loc înainte de contractare/ începerea derulării proiectelor. În cazul proiectelor de 
mobilitate evaluarea ex-ante consta în evaluarea programelor de pregătire 
lingvistică, pedagogică şi culturală şi a celor de formare profesionala. Programele 
de pregătire sunt concepute de beneficiari în concordanţă cu formularul de 
candidatură şi redactate folosindu-se o fişă cadru realizată de experţii 
departamentului. Programele de formare profesională sunt redactate pe baza unui 
model realizat la nivelul Comisiei Europene, a standardelor naţionale de formare 
profesionala sau a celor ocupaţionale şi a curriculum-ului naţional de formare 
profesionala. Atât pentru evaluarea programelor de pregătire cât şi a celor de 
formare se folosesc fişe de evaluare realizate la nivelul departamentului. 

• evaluare intermediară a proiectelor de parteneriat, transfer de inovatie şi a unora 
dintre proiectele de mobilităţi. Această evaluare este focalizată pe principiile 
eficienţei şi eficacităţii. Beneficiarii redactează  rapoarte intermediare/ de progres, 
iar experţii departamentului evaluează aceste rapoarte şi documente suport anexate 
la rapoarte, folosind fişe de evaluare realizate la nivelul departamentului. Pentru 
proiectele de parteneriat şi transfer de inovaţie această evaluare se face în procent 
de 100%, iar pentru proiectele de mobilitate se face doar în cazul proiectelor pentru 
care această evaluare a fost prevăzută contractual pe baza unor criterii de risc. 

• evaluare ex-post a proiectelor focalizată pe principiile impactului şi durabilităţii. 
În cazul tuturor tipurilor de proiecte Leonardo da Vinci, rapoartele finale sunt 
evaluate de experţii departamentului în proporţie de 100%. În cazul proiectelor de 
transfer de inovaţie produsele de proiect sunt evaluate în proporţie de 100% de 
experţi evaluatori indepentenţi. În cazul proiectelor de parteneriat şi a celor de 
mobilitate, 33, 33% dintre proiecte se afla în eşantionul de control, iar 66,66% sunt 
evaluate pe baza unei proceduri simplificate. 
În cazul proiectelor de mobilitate, beneficiarii completează şi trimit la Agenţia 
Naţională rapoarte finale narative şi financiare cu format impus de Comisia 
Europeana. Pentru evaluarea acestor rapoarte şi a proiectelor în ansamblul lor, s-a 
realizat la nivelul departamentului o fişă de evaluare referitoare la 14 categorii. 
Pentru fiecare categorie evaluată au fost realizaţi descriptori pentru 4 niveluri. În 
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afară de rapoartele finale (narativ şi financiar), în funcţie de tipul de evaluare, 
beneficiarii trimit la Agenţia Naţională anumite documente suport după cum 
urmează: 

• pentru proiectele care nu sunt în eşantionul de control: 
• copii conforme cu originalul ale certificatelor de mobilitate 

Europass pentru toţi participanţii, 
• contractele beneficiar-participant şi acordurile de formare/ 

programele de lucru pentru 2 participanţi, 
• pentru proiectele din eşantionul de control: 

• copii conforme cu originalul ale certificatelor de mobilitate 
Europass pentru toţi participanţii, 

• contractele beneficiar-participant şi acordurile de formare/ 
programele de lucru pentru 50% dintre participanţi, 

• copiile conforme cu originalul ale certificatelor de pregătire 
lingvistică pentru 50% dintre participanţi, 

• rapoartele organizaţiilor de primire, 
• documente financiare pentru toţi participanţii. 

Pentru evaluarea proiectului se citesc în proporţie de 100% rapoartele individuale 
completate de participanţi în baza de date Leopass. 
Pentru evaluarea impactului proiectelor de mobilitate din cadrul unui exerciţiu a 
fost realizat la nivelul departamentului un chestionar care a fost transmis tuturor 
participanţilor la mobilităţi din cadrul proiectelor de mobilitate din exerciţiul 2007. 

In cadrul studiului au fost folosite următoarele instrumentele: 
o Rapoarte finale depuse la ANPCDEFP de beneficiari pentru proiecte încheiate în 

2009 sau din exerciţii încheiate în 2009 (Pilot 2006 şi Mobilităţi 2007 şi 2008); 
o Fişe de evaluare ale rapoartelor finale, completate de experţii de departamentului, 

pentru  proiecte încheiate în 2009 sau din exerciţii încheiate în 2009; 
o Rapoarte individuale completate în baza de date Leopass de participanţi la 

mobilităţi în cadrul proiectelor încheiate în 2009 sau din exerciţii încheiate în 2009; 
o Chestionare de impact realizate de experţii departamentului Leonardo da Vinci din 

ANPCDEFP, transmise participanţilor la proiecte de mobilităţi, completate de 
aceştia şi transmise la ANPCDEFP – toate chestionarele primite de la participantii 
la mobilităţi în cadrul proiectelor din exercitiul 2007; 

o Statisticile furnizate automat de baza de date Leopass; 
o Statistici complete referitoare la toate proiectele implementate în exerciţiul 

2007; 
o Statistici referitoare la proiectele din exercitiile 2007 şi 2008 în curs de 

derulare în 2009. 
o Rapoartele de progres ale tuturor proiectelor de parteneriat 2008; 
o Fişele de evaluare, completate de experţii departamentului, ale rapoartelor de 

progres pentru proiectele de parteneriat 2008; 
o Fişele de evaluare, completate de experţi evaluatori independenţi, pentru rezultatele 

şi produsele realizate în cadrul proiectelor Pilot 2006. 
Cercetarea s-a bazat pe pluralism metodologic (cvasi-experimental şi descriptiv), a cuprins 
atât aspecte canticative cât şi calitative şi a constat din: 

o Interviu cu experţii departamentului pentru înţelegerea programului şi a 
modului de monitorizare şi evaluare a proiectelor la nivelul 
departamentului; 

o Sondaj pe baza de chestionar (chestionar de impact); 
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o Analiza datelor/informaţiilor colectate/ puse la dispoziţie de Agenţia 
Naţională. 

Pentru studiul referitor la implementarea proiectelor pe parcursul anului 2009, pentru 
proiectele de Transfer de inovatie şi Parteneriat s-a folosit un eşantion de 100%, iar pentru 
proiectele de mobilităţi s-a stabilit aleatoriu un eşantion având următoarele caracteristici: 

• Dimensiune:  73 de proiecte, 
• Nivel de încredere 85%, 
• Eroare statistică 5%. 

Structura eşantionului de studiu pentru proiecte de mobilitate încheiate în 2009 
 Număr de proiecte 

Exerciţiu IVT PLM VETPRO 
2007 11 3 8 
2008 26 4 21 

37 7 29 
Total 73 

 

4.  Raport privind implementarea proiectelor Leonardo da Vinci în anul 2009 

4. 1. Procesul de selecţie 2009 pentru acţiuni descentralizate 

În conformitate cu prevederile Apelului General şi a celui Naţional pentru Propuneri de 
proiecte 2009, termenele limită pentru depunerile de candidaturi pentru proiecte Leonardo 
da Vinci au fost: 

o 6 februarie 2009 – pentru Certificate institutionale pentru Proiecte de Mobilitate 
Leonardo da Vinci şi Proiecte de Mobilitate; 

o 20 februarie 2009 – pentru Proiecte de Parteneriat; 

o 27 februarie 2009 – pentru Proiecte de Transfer de Inovatie. 

Certificate institutionale pentru Proiecte de Mobilitate Leonardo da Vinci 

Şase instituţii au depus candidaturi pentru primirea Certificatului Institutional pentru 
Proiecte de Mobilitate Leonardo da Vinci.  Cinci dintre candidaturile depuse au fost 
declarate eligibile, iar una a fost declarată ineligibilă (conform cerinţelor Apelului Naţional 
şi Apelului General pentru propuneri de proiecte) deoarece în candidatură nu s-a specificat 
proiectul de Mobilitate 2009 căreia îi este anexată.  
Au fost aprobate trei candidaturi şi respinse două. O candidatură a fost respinsă pentru că 
unul dintre proiectele căruia îi era ataşată a fost respins, iar cea de-a doua a fost respinsă 
datorită calităţii scăzute.  
Toate candidaturile aprobate se referă la implementarea de proiecte IVT. 

Proiecte de Mobilitate Leonardo da Vinci 

În cazul proiectelor de Mobilitate Leonardo da Vinci au fost depuse 218 proiecte şi 
aprobate 104 proiecte. Distribuţia acestor proiecte pe grupuri ţintă este prezentată în 
tabelul următor : 
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Tip de Mobilitate IVT PLM VETPRO TOTAL 

Nr. total proiecte depuse 118 28 72 218 

Nr. total proiecte eligibile 107 27 64 198 

Nr. proiecte aprobate 54 18 32 104 

Buget proiecte aprobate 
proiecte aprobate (Euro) 2747130 875638 665120 4287888 

% buget proiecte aprobate 
din total buget CE pentru 

Mobilităţi 
64,07% 20,42% 15,51% 100% 

Nr. participanţi în proiecte 
aprobate 

883+96* 251 308 1442+96 

Nr. proiecte rezerva 14 0 0 14 

Nr. proiecte respinse 39 9 32 80 
* 96 de persoane însoţitoare pentru participanţi minori. 

Proiectele aprobate au scoruri cuprinse între : 

o 95,5 şi 55 pentru Mobilităţi IVT, 

o 92 şi 53 pentru Mobilităţi PLM, 

o 89 şi 52,5 pentru Mobilităţi VETPRO. 

Proiectele din lista de Rezerve au scoruri cuprinse între 54,5 şi 50. 

In raport cu procesul de selecţie 2008, în anul 2009 s-au înregistrat următoarele 
îmbunătăţiri referitoare la proiectele aprobate : 

o Numărul participanţilor  a crescut cu 23,45% ; 
o Durata medie a unui/unei plasament/mobilităţi a crescut de la 2,8 săptămâni în 

2008 la 3,13 săptămâni în 2009; 
o Grantul mediu corespunzător unui participant pentru o săptămâna a crescut de la 

862,89 Euro în 2008, la 947 Euro în 2009; 
o Numărul beneficiarilor din zone rurale a crescut de la 5 în 2008 la 8 în 2009. 
o 31 de beneficiari nu au mai derulat proiecte Leonardo da Vinci pana in prezent. 

Aspectele în care nu s-au înregistrat modificări semnificative faţă de anul 2008 sunt: 

o Măsura în care temele abordate se adresează obiectivelor programului: 
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o In cazul proiectelor IVT aprobate, 30 sunt focalizate pe implementarea 
ECVET în diverse domenii de formare profesională, 10 pe dezvoltarea de 
competenţe care să faciliteze trecerea de la şcoală la piaţa muncii, 7 pe 
dezvoltarea de competenţe TIC şi 7 pe dezvoltatea de competenţe 
antreprenoriale; 

o In cazul proiectelor PLM aprobate, peste 50% se adresează 
managementului calităţii în educaţie şi formare profesională, iar 25% se 
adresează formării profesionale a proaspeţilor absolvenţi sau a şomerilor; 

o In cazul proiectelor VETPRO se remarcă 3 teme: asigurarea calităţii în IVT, 
diversificarea curriculum-ului privind formarea profesională pentru a 
răspunde nevoilor de pe piaţa muncii, creativitate şi inovaţie în VET. 

Este de remarcat faptul că 3 proiecte VETPRO se adreseaza dezvoltării de 
competenţe în domeniul educaţiei si/sau îngrijirii persoanelor cu CES. 

o Distributia geografica: 

o Candidaturile depuse provin de la instituţii din 36 de judeţe iar cele 
aprobate de la instituţii din 27 de judeţe. Judeţele din care nu s-au depus 
candidaturi sunt: Călăraşi, Giurgiu, Vrancea, Sibiu şi  Teleorman. 
Distribuţia proiectelor aprobate pe Euro-regiuni nu a fost echilibrată (4 
proiecte în Sud, 6 proiecte în Nord-Vest şi în Sud-Est, 7 în Bucureşti, 14 în 
Sud- Vest, 19 în Centru, 23 în Vest şi 25 în Nord-Est) şi din acest motiv s-
au prevăzut pentru exerciţiul 2010 activităţi de informare în judeţele şi 
regiunile cu slabă reprezentare. 

Numar de proiecte abrobate
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o In cazul proiectelor aprobate, acestea sunt distribuite pe judeţe dupa cum 
urmeaza: 

 Cate 11 proiecte în 2 judeţe, 

 9 proiecte într-un judeţ, 
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 Cate 8 proiecte în 2 judeţe, 

 Cate 7 proiecte în 3 judeţe, 

 5 proiecte într-un judeţ 

 Cate 4 proiecte în 2 judeţe, 

 Cate 3 proiecte în 2 judeţe, 

 Cate 2 proiecte în 4 judeţe, 

 Cate 1 proiect în 9 judeţe. 

Numar proiecte
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o Caracteristicile organizaţiilor beneficiare: 

o 18 sunt instituţii private şi 86 sunt instituţii publice; 
o 66 sunt şcoli VET, 14 sunt ONG-uri, 8 licee teoretice, 5 inspectorate şcolare, 3 

Universităţi, 3 IMM-uri, 2 Centre de formare, o Camera de Comerţ şi Industrie, 
o Agenţie Naţională; 

o 14 sunt organizaţii mici, 21 medii şi 69 mari; 
o Domeniile VET în cadrul cărora se implementează proiectele: 

o Proiectele se implementeaza în 31 de domenii profesionale, 47% adresându-se 
formîrii profesionale în domeniul VET; 

o 9 domenii sunt abordate în mai mult de 2 proiecte; 
Proiecte de Parteneriat Leonardo da Vinci 

În cazul exercitiului 2009 au fost depuse 105 candidaturi pentru proiecte de Parteneriat 
Leonardo da Vinci, dintre care 6 proiecte cu coordonatori români. Dintre candidaturile 
depuse, 82 au fost declarate eligibile şi 22 ineligibile. O candidatura a fost retrasă. Dintre 
proiectele declarate eligibile, au fost evaluate în Romania doar cele cu coordonatori 
instituţii din Romania. In urma procesului de evaluare au fost aprobate 36 de proiecte. 
Fondul alocat de Romania pentru acest tip de proiecte a fost de 600 000Euro, iar Grantul 
total pentru proiectele aprobate este de 738 000Euro. Diferenta a provenit din 
redistribuirea unor fonduri la nivel european. 
Scorurile proiectelor aprobate sunt cuprinse intre 95 şi 70. Dintre proiectele aprobate, 4 au 
coordonatori beneficiari din Romania. În cazul proiectelor care nu au fost aprobate, pentru 
32 dintre ele motivul a fost lipsa de fonduri, pentru 11 calitatea scăzută, unul deoarece au 
fost aprobaţi doar 2 parteneri din ţări diferite, din 3 minimum 3 pentru care un proiect 
poate fi finanţat, unul pentru că a fost respins coordonatorul şi ceilalti parteneri nu au optat 
să devină coordonatori. 
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In raport cu procesul de selectie 2008, în anul 2009 s-au înregistrat următoarele 
îmbunătăţiri referitoare la proiectele aprobate : 

o Numărul de proiecte aprobate a crescut cu 38,46%; 

o Distribuţia geografică - Candidaturile depuse provin din 30 de judeţe, iar cele 
aprobate din 19 judeţe. Intre proiectele aprobate sunt unele având beneficiari din 2 
judeţe nereprezentate până în 2009 în LLP -Programul Leonardo da Vinci. 
Distribuţia pe Euro-regiuni se observă în diagrama următoare: 
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o Proiectele aprobate se adresează tuturor obiectivelor programului; 
o Proiectele se adreseaza majoritar unui numar de 8 tematici din VET; 
o Coordonatorii proiectelor aprobate provin din 13 tări europene, iar în parteneriate 

sunt implicaţi beneficiari din 27 de ţări europene. 
Caracteristicile organizatiilor beneficiare: 

o 8 instituţii din domeniul privat şi 28 din domeniul public; 
o 14 şcoli VET,  9 universităţi, 5 ONG-uri, 2 instituţii pentru copii cu nevoi speciale, 

2 IMM-uri, 2 asociaţii profesionale, o şcoală postliceală, un institut de cercetare; 
o 6 instituţii de mici dimensiuni, 6 instituţii de dimensiune medie şi 22 de instituţii de 

mari dimensiuni. 
Proiectele abordeaza 35 de domenii VET. Dintre acestea preponderent este cel referitor la 
formarea profesorilor din VET. 

Proiecte de Transfer de inovaţie 
Au fost depuse 20 de candidaturi pentru proiecte de Transfer de inovaţie (TOI), care în 
procesul de selecţie au primit următorul statut: 
o Proiecte ineligibile: 1 
o Proiecte eligibile:  19, din care: 

o 6 aprobate cu un grant total de 1494657 Euro 
o 1 rezerva 
o 12 respinse. 



  85

Atât numărul de proiecte depuse cât şi cele aprobate a scăzut faţă de anul 2008 (an de vârf 
pentru proiecte Pilot/Toi aprobate- 9 proiecte, deoarece în anul 2007 s-a organizat în 
Romania un Seminar de contact pentru proiecte de Transfer de inovaţie). 
 
4.2.  Rezultatele analizei privind proiectele implementate/încheiate în anul 2009 

Prin implementarea proiectelor Leonardo da Vinci, la nivelul departamentului se urmăreşte 
dezvoltarea capitalului uman, prin intermediul proiectelor de formare profesionala şi de 
schimb de experienţă, în vederea creşterii competitiviţii acestuia pe piaţa muncii. Datorită 
acestui fapt, în evaluarea proiectelor implementate se urmăresc aspecte menite să pună în 
evidenţă modul în care aceste proiecte au contribuit la dezvoltarea competenţelor 
profesionale ale participanţilor şi/sau la dezvoltarea şi perfecţionarea procesului de 
predare-învăţare-evaluare în VET.  
In cazul proiectelor de mobilitate din eşantion, pentru categoriile evaluate de experţii de 
proiect ai departamentului la raportarea finală, s-a constatat că numărul proiectelor bune şi 
foarte bune este de: 

Categoria evaluata Numar de proiecte 
bune şi foarte bune 

Procent de proiecte 
bune şi foarte bune  

1. Relevanta temelor abordate pentru atingerea obiectivelor 73 100% 
2. Corespondenta teme abordate-teme planificate 71 97% 
3. Relevanta activitatilor derulate pentru atingerea obiectivelor 71 97% 
4. Corespondenta activitati derulate-activitati planificate 64 88% 
5. Procesul de recrutare şi selectie 52 72% 
6. Organizarea parteneriatului 61 84% 
7. Organizarea sejurului 64 88% 
8. Organizarea programului de formare 61 84% 
9. Rezultatele proiectului 65 89% 
10. Urmarirea şi indrumarea 50 68% 
11. Asigurarea validarii 51 70% 
12. Evaluarea 41 56% 
13. Diseminarea 52 72% 
14. Asigurarea durabilitatii proiectului  46 63% 



  86

Ca
lita

tea
 pe

 ca
teg

ori
i a 

 pr
oie

cte
lor

 inc
hei

ate
 in 

200
i9

100
,00

%
97,

26%
97,

26%

87,
67%

71,
23%

83,
56%

87,
67%

83,
56%

89,
04%

68,
49%

69,
86%

56,
16%

71,
23%

63,
01%

0,0
0%

20,
00%

40,
00%

60,
00%

80,
00%

100
,00

%

120
,00

%

R e l e v a n ta  te m e lo r
a b o r d a te  p e n tru  a ti n g e re a

o b i e c ti v e lo r

C o re s p o n d e n ta  te m e
a b o r d a te - te m e  p l a n i fi c a te

R e le v a n ta  a c ti v i ta ti l o r
d e r u la te  p e n tr u  a ti n g e r e a

o b ie c ti v e l o r

C o r e s p o n d e n ta  a c ti v i ta ti
d e r u la te - a c ti v i ta ti  p l a n i f i c a te

P r o c e s u l  d e  r e c ru ta re  s i
s e l e c ti e

O rg a n i z a re a
p a r te n e r ia tu lu i

O r g a n iz a r e a  s e j u ru l u i

O r g a n iz a r e a  p r o g r a m u lu i
d e  fo r m a re

R e z u l ta te le  p r o i e c tu lu i

U r m a r i re  s i  i n d r u m a r e

A s ig u ra r e a  v a l i d a r i i

E v a lu a re a

D i s e m in a re a

A s ig u ra r e a  d u r a b i l i ta ti i
p r o i e c tu lu i

Ca
teg

ori
i ev

alu
ate

Procent de proiecte bune si foarte bune



  87

Din cele 73 de proiecte din eşantion, ţinând cont de toate categoriile evaluate, 29 sunt bune şi 
foarte bune, adică  39, 73%.  

O analiză diferenţiata a proiectelor din exerciţiile 2007 şi 2008 pune în evidenţă o creştere a 
calităţii proiectelor din exerciţiul 2008 la toate categoriile evaluate precum şi din punctul de 
vedere al proiectelor în ansamblul lor (50% proiecte bune şi foarte bune adică o creştere cu 7,7% 
faţă de proiectele din exerciţiul 2007). 
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S-a constatat că dintre proiectele de mobilităţi implementate în anul 2009, cele care au obţinut 
scoruri mai mici la evaluarea raportului final sunt cele care s-au bazat pe colaborarea cu parteneri 
intermediari.  

De cele mai multe ori partenerii intermediari nu au respectat acordurile de formare semnate cu 
beneficiarii şi nu au găsit pentru aceştia parteneri care să asigure implementarea proiectelor exact 
în condiţiile prevăzute. Agenţia Naţională, prin colaborarea cu celelalte Agenţii Naţionale, a 
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încercat să ajute instituţiile interesate să-şi găsească parteneri direcţi. În acest sens s-a postat pe 
site-ul Agenţiei Naţionale un formular de declarare a interesului pentru cooperare în proiecte de 
mobilităţi Leonardo da Vinci. Cei interesaţi au completat un astfel de formular şi l-au trimis în 
format electronic la Agenţia Naţională. Formularele primite au fost trimise de experţii 
departamentului la celelalte Agenţii Naţionale. De asemenea s-a realizat o bază de date cu 
posibili parteneri.  

Pentru a limita numărul de proiecte implementate prin cooperarea cu parteneri intermediari, a 
fost menţionat în Apelul Naţional pentru propuneri de proiecte 2009 şi respectat în procesul de 
evaluare, faptul că propunerile de proiect bazate pe colaborarea cu parteneri intermediari nu vor 
primi nici un punct, din cele maxim 15 prevazute în fişa de evaluare, la categoria Calitatea 
parteneriatului.  

Experţii departamentului au realizat şi folosit o fişă de evaluare a partenerilor, fişă care a fost 
folosită pentru evaluarea partenerilor din proiectele de mobilităţi implementate în anul 2009. 
Categoriile luate în considerare în evaluarea partenerilor sunt: 

o Respectarea prevederilor din dosarul de candidatură (sarcini ale partenerului şi declaraţii 
din Scrisoarea de intenţie); 

o Asigurarea contactului dintre beneficiar şi reprezentanţii organizaţiilor de plasament  
înainte de începerea plasamentului; 

o Relaţia ofertă- preţ  pentru servicii oferite şi disponibilitatea pentru negociere; 
o Relevanţa organizaţiilor de plasament pentru tema şi obiectivele proiectului; 
o Respectarea cerinţelor Agenţiei Naţionale privind documentele suport pentru raportarea 

finală. 
Pentru fiecare categorie evaluarea s-a efectuat folosind o scară de valori între 1 (nivel minim) şi 5 
(nivel maxim).  Din totalul de 25 de puncte, cei 35 de parteneri intermediari din proiectele de 
mobilităţi implementate în anul 2009, au obţinut între 7 şi 11 puncte (între 28% şi 44% din scorul 
maxim posibil). De rezultatele acestor evaluări se va ţine cont în procesul de selecţie 2010. 
Pentru creşterea calităţii proiectelor, Agenţia Naţională a permis beneficiarilor interesaţi 
schimbarea structurii parteneriatelor şi înlocuirea partenerilor intermediari cu parteneri direcţi. 
Au fost semnate 11 acte aditionale referitoare la schimbarea partenerilor. 
 

S-a remarcat faptul că punctele slabe ale proiectelor de mobilităţi sunt Evaluarea şi Asigurarea 
durabilităţii.   

Pe parcursul anului 2009 au beneficiat de formare profesională prin mobilităţi transnaţionale 1403 de 
participanţi. Dintre aceştia 716 în cadrul grupului ţintă IVT,  167 în cadrul grupului ţintă PLM,  448 în 
cadrul grupului ţintă VETPRO şi 72 de profesori însoţitori. 
În cadrul proiectelor din eşantionul stabilit pentru studiu, au beneficiat de plasamente de formare 
sau de schimburi de experienţă: 

o 609 participanţi din grupul ţintă IVT,  
o 142 participanţi din grupul ţintă PLM, 
o 381 participanţi din grupul ţintă VETPRO.  

Răspunsurile acestor participanţi la întrebările din raportul individual de plasament(pentru 
proiecte IVT şi PLM) / mobilitate (pentru proiecte VETPRO) sunt prezentate în tabelele 
următoare: 

• Răspunsurile date de participanţii la plasamente IVT sunt următarele: 
Apreciati  

de la minim 1 la maxim5  
Numar de raspunsuri 

 

Pregătire 

1 2 3 4 5 
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• Pregatirea lingvistica de care am beneficiat mi-a dat 
posibilitatea de a face faţă situatiilor de zi cu zi 

10 3 5 26 565 

• Pregatirea lingvistica de care am beneficiat mi-a dat 
posibilitatea de a lucra în domeniul de activitate ales 

11 2 12 25 560 

• Am primit informatiile necesare pentru a ma putea integra în 
noul mediu de lucru 

4 2 12 21 570 

• Apreciere generală privind pregătirea 2 3 11 20 573 
Apreciati  

de la minim 1 la maxim5  
Numar de raspunsuri 

 
Conţinut 

1 2 3 4 5 
• Am fost sprijinit în gasirea unei organizatii de primire 

adecvate 
14 4 9 64 518 

• Organizatia în cadrul careia am realizat plasamentul a fost 
adecvata nevoilor mele de formare 

7 1 9 59 533 

• Am stiut clar ce se asteapta de la mine să fac şi să învăţ pe 
perioada plasamentului 

3 1 8 65 532 

• Durata plasamentului a fost suficientă pentru atingerea 
obiectivelor proprii de formare 

3 1 11 89 505 

• Activitatile propuse au fost direct legate de obiectivele mele 
de formare şi de formarea mea din România  

 2 4 80 523 

• Mi s-a pus la dispozitie echipament adecvat  1 2 75 531 
• Am stiut cine este persoana desemnata sa ma ajute în 

derularea programului şi sa imi evalueze rezultatele obtinute 
 4 3 50 552 

•  Organizatia de trimitere m-a ajutat pe perioada mobilitatii 2 2 14 43 548 
• Apreciere generală privind plasamentul 3 5 7 44 550 

Apreciati  
de la minim 1 la maxim5  

Numar de raspunsuri 

 
Rezultate 

1 2 3 4 5 
• Am descoperit noi tehnici, noi metode 2 11 2 45 549 
• Am dobandit noi abilitati profesionale 7 1 21 56 524 
• Ma pot exprima mai bine intr-o limba straina 2 1 20 94 492 
• Sunt mai increzator 1 3 4 88 513 
• Acum ii inteleg pe ceilalti mult mai usor  13 22 122 452 
• Sunt mai interesat de formarea mea profesională decat inainte  3 15 80 511 
• Acum ma gandesc şi la a munci în alta tara  27 90 110 382 
• Plasamentul în străinătate ma va ajuta în studiile mele viitoare 

(doar pentru persoanele aflate în formare initială) 
41   117 451 

• Plasamentul în străinătate  mă va ajuta în gasirea unei slujbe 93 30 95 89 302 
Apreciati  

de la minim 1 la maxim5  
Numar de raspunsuri 

 
Organizare 

1 2 3 4 5 
• Sunt multumit de grantul alocat pentru cazare şi  subzistenţă 

prin Programul Leonardo da Vinci 
 2 10 124 473 

• Sunt multumit de modul în care s-a asigurat/organizat 
transportul 

 3 4 67 535 

• Sunt multumit de asigurarea de care am beneficiat 5 5 14 53 532 
• Sunt multumit de informatiile pe care le-am primit referitor la 

protectia mea sociala 
11 1 12 65 520 
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• Sunt multumit de informatiile pe care le-am primit referitor la 
siguranta mea personală 

3 1 1 62 542 

• Sunt multumit de asistenta de care am beneficiat referitor la 
aspectele practice ale formarii/muncii în strainatate 

 3 7 66 533 

• Mi s-au oferit oportunitati să mă integrez în comunitatea 
locala 

11 1 52 125 420 

• Apreciere generală privind sprijinul primit din partea 
organizatiei de trimitere pentru organizarea practică a 
plasamentului 

  10 38 561 

• Apreciere generală privind sprijinul primit din partea 
organizatiei de primire pentru organizarea practică a 
plasamentului 

4  6 47 552 

• Apreciere generală privind grantul acordat prin programul 
Leonardo da Vinci 

 18 32 62 497 

Apreciati  
de la minim 1 la maxim5  

Numar de raspunsuri 

 
Recunoaştere 

1 2 3 4 5 
• Apreciere generală privind recunoaşterea plasamentului 2  5 10 592 
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Categorie cerin�a - Pregatirea

Frecventa raspunsurilor la cerintele din raportul individual de plasament 
Grup tinta IVT - 609 participanti

Niv el de realizare 1 Niv el de realizare 2 Niv el de realizare 3 Niv el de realizare 4 Niv el de realizare 5
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Categorie cerin�a - Rezultate

Frecventa raspunsurilor la cerintele din raportul individual de plasament 
Grup tinta IVT - 609 participanti

Niv el de realizare 1 Niv el de realizare 2 Niv el de realizare 3 Niv el de realizare 4 Niv el de realizare 5
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Categorie cerin�a - Organizare

Frecventa raspunsurilor la cerintele din raportul individual de plasament 
Grup tinta IVT - 609 participanti

Niv el de realizare 1 Niv el de realizare 2 Niv el de realizare 3 Niv el de realizare 4 Niv el de realizare 5  

 

Număr de rapspunsuri  

Răspundeţi prin DA sau Nu la următoarele întrebări 
DA NU 

 Am primit certificat/atestat din partea organizatiei de primire 

 

548 61 

 Am primit certificat/atestat din partea organizatiei care mi-a organizat 
plasamentul 

402 207 

 Am primit certificat/atestat din partea organizatiei de trimitere 

 

401 208 

 Plasamentul a fost considerat ca parte integranta a calificării pentru care 
mă pregătesc (sau m-am pregătit) 

457 152 

 Mi-a fost eliberat un document Europass-Mobility 

 

460 149 

• Am completat, înţeles, semnat şi respectat un contract cu organizatia mea 
de trimitere/primire/intermediara referitor la plasament 

521 88 
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Cerin�e

Frecventa raspunsurilor la cerintele din raportul individual de plasament
Grup tinta IVT 609 participanti

Raspuns DA Raspuns NU

 
• Răspunsurile date de participanţii la plasamente PLM sunt următoarele: 

Apreciati de la minim 1 la maxim5 + 
comentarii 

Numar de raspunsuri 

 

Pregătire 

1 2 3 4 5 
• Pregatirea lingvistica de care am beneficiat mi-a dat 

posibilitatea de a face faţă situatiilor de zi cu zi 
3 1 6 32 100 

• Pregatirea lingvistica de care am beneficiat mi-a dat 
posibilitatea de a lucra în domeniul de activitate ales 

2 1 7 32 100 

• Am primit informatiile necesare pentru a ma putea integra în 
noul mediu de lucru 

1 1 5 24 111 

• Apreciere generală privind pregătirea 0 0 4 30 108 
Apreciati de la minim 1 la maxim5 + 

comentarii 
Numar de raspunsuri 

 
Conţinut 

1 2 3 4 5 
• Am fost sprijinit în gasirea unei organizatii de primire 

adecvate 
6 3 4 22 107 

• Organizatia în cadrul careia am realizat plasamentul a fost 
adecvata nevoilor mele de formare 

1 1 5 31 104 

• Am stiut clar ce se asteapta de la mine să fac şi să învăţ pe 
perioada plasamentului 

0 2 6 25 109 

• Durata plasamentului a fost suficientă pentru atingerea 
obiectivelor proprii de formare 

1 1 8 36 96 

• Activitatile propuse au fost direct legate de obiectivele mele 
de formare şi de formarea mea din România  

1 1 7 37 96 

• Mi s-a pus la dispozitie echipament adecvat  1 2 14 125 
• Am stiut cine este persoana desemnata sa ma ajute în 

derularea programului şi sa imi evalueze rezultatele obtinute  1 6 21 114 
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•  Organizatia de trimitere m-a ajutat pe perioada mobilitatii  1 2 24 115 
• Apreciere generală privind plasamentul 6 3 4 22 107 

Apreciati de la minim 1 la maxim5 + 
comentarii 

Numar de raspunsuri 

 
Rezultate 

1 2 3 4 5 
• Am descoperit noi tehnici, noi metode 0 1 1 20 120 
• Am dobandit noi abilitati profesionale 1 0 5 28 108 
• Ma pot exprima mai bine intr-o limba straina 1 0 3 27 111 
• Sunt mai increzator 0 0 5 32 105 
• Acum ii inteleg pe ceilalti mult mai usor 0 0 3 29 110 
• Sunt mai interesat de formarea mea profesională decat inainte 0 1 9 40 92 
• Acum ma gandesc şi la a munci în alta tara 1 1 6 28 106 
• Plasamentul în străinătate ma va ajuta în studiile mele viitoare 

(doar pentru persoanele aflate în formare initială) 
8 12 26 36 60 

• Plasamentul în străinătate  mă va ajuta în gasirea unei slujbe 3 2 11 34 92 
Apreciati de la minim 1 la maxim5 + 

comentarii 
Numar de raspunsuri 

 
Organizare 

1 2 3 4 5 
• Sunt multumit de grantul alocat pentru cazare şi  subzistenţă 

prin Programul Leonardo da Vinci 
1 1 5 22 113 

• Sunt multumit de modul în care s-a asigurat/organizat 
transportul 

1 0 9 19 113 

• Sunt multumit de asigurarea de care am beneficiat 2 2 8 29 101 
• Sunt multumit de informatiile pe care le-am primit referitor la 

protectia mea sociala 
1 1 4 29 107 

• Sunt multumit de informatiile pe care le-am primit referitor la 
siguranta mea personală 

4 5 13 33 87 

• Sunt multumit de asistenta de care am beneficiat referitor la 
aspectele practice ale formarii/muncii în strainatate 

1 1 2 19 119 

• Mi s-au oferit oportunitati să mă integrez în comunitatea 
locala 

1 0 3 19 119 

• Apreciere generală privind sprijinul primit din partea 
organizatiei de trimitere pentru organizarea practică a 
plasamentului 

0 0 4 38 100 

• Apreciere generală privind sprijinul primit din partea 
organizatiei de primire pentru organizarea practică a 
plasamentului 

  1 4 23 114 

• Apreciere generală privind grantul acordat prin programul 
Leonardo da Vinci 

1 1 5 22 113 

Apreciati de la minim 1 la maxim5 + 
comentarii 

Numar de raspunsuri 

 
Recunoaştere 

1 2 3 4 5 
• Apreciere generală privind recunoaşterea plasamentului 
 

1 1 5 27 108 



  95

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

Pr
oc

en
t r

as
pu

ns
 d

in
 n

um
at

 to
ta

l r
as

pu
ns

ur
i

 Pregatirea lingvistica de care am
beneficiat mi-a dat posibilitatea de a

face faţă situatiilor de zi cu zi

Pregatirea lingvistica de care am
beneficiat mi-a dat posibilitatea de a
lucra in domeniul de activitate ales

Organizatia de trimitere m-a ajutat
pe perioada mobilitatii

  Apreciere generală privind
plasamentul

Categorie cerin�a - Pregatirea

Frecventa raspunsurilor la cerintele din raportul individual de plasament 
Grup tinta PLM - 142 participanti

Series1 Series2 Series3 Series4 Series5

 
 

 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

Pr
oc

en
t r

as
pu

ns
 d

in
 n

um
at

 to
ta

l r
as

pu
ns

ur
i

Sunt multumit de
grantul alocat pentru
cazare şi  subzistenţă

prin Programul
Leonardo da Vinci

Sunt multumit de modul
in care s-a

asigurat/organizat
transportul

Sunt multumit de
asigurarea de care am

beneficiat

Sunt multumit de
-informatiile pe care le
am primit referitor la
protectia mea sociala

Sunt multumit de
-informatiile pe care le
am primit referitor la

siguranta mea personală

Sunt multumit de 
asistenta de care am
beneficiat referitor la
aspectele practice ale

formarii/muncii in
strainatate

Mi s-au oferit
oportunitati să mă

integrez in comunitatea
locala

Apreciere generală
privind sprijinul primit
din partea organizatiei

de trimitere pentru
organizarea practică a

plasamentului

Apreciere generală
privind sprijinul primit
din partea organizatiei

de primire pentru
organizarea practică a

plasamentului

Apreciere generală
privind grantul acordat

prin programul
Leonardo da Vinci

Categorie cerin�a - Organizare

Frecventa raspunsurilor la cerintele din raportul individual de plasament 
Grup tinta PLM - 142 participanti

Niv el de realizare 1 Niv el de realizare 2 Niv el de realizare 3 Niv el  de realizare 4 Niv el de realizare 5
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Categorie cerinte- Continut

Frecventa raspunsurilor la cerintele din raportul individual de plasament
Grupul tinta PLM - 142 

Nivel realizare 1 Nivel realizare 2 Nivel realizare 3 Nivel realizare 4 Nivel re



  96

 
Număr de raspunsuri 

DA NU 

 Am primit certificat/atestat din partea organizatiei de primire 121 201 

 Am primit certificat/atestat din partea organizatiei care mi-a organizat 
plasamentul 

94 48 

 Am primit certificat/atestat din partea organizatiei de trimitere 53 88 

 Plasamentul a fost considerat ca parte integranta a calificării pentru care 
mă pregătesc (sau m-am pregătit) 

96 46 

 Mi-a fost eliberat un document Europass-Mobility 24 118 

• Am completat, înţeles, semnat şi respectat un contract cu organizatia mea 
de trimitere/primire/intermediara referitor la plasament 

121 21 
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Categorie cerin�a - Rezultate

Frecventa raspunsurilor la cerintele din raportul individual de plasament 
Grup tinta PLM - 142 participanti

Niv el de realizare 1 Niv el de realizare 2 Niv el de realizare 3 Niv el de realizare 4 Niv el de realizare 5
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• Răspunsurile date de participanţii la mobilităţi VETPRO sunt următoarele: 
Apreciati de la minim 1 la maxim5 

+ comentarii 
Numar de raspunsuri 

 
Pregătire 

1 2 3 4 5 
o Apreciere generală privind pregătirea 0 0 2 12 367 

Apreciati de la minim 1 la maxim5 
+ comentarii 

Numar de raspunsuri 

 
Conţinut 

1 2 3 4 5 
o Am fost sprijinit în gasirea unei organizatii de primire 

adecvate 0 1 3 21 356 
o Obiectivele şi programul de lucru de schimb au fost clar 

definite 0 0 0 11 370 
o Durata a fost adecvata atingerii obiectivelor şi indeplinirii 

programului de schimb 0 0 9 25 346 
o Supervizarea şi sprijinul din partea organizatiei de trimitere au 

fost satisfacatoare 3 0 2 8 368 
o Apreciere generală cu privire la conţinutul mobilităţii 0 0 1 9 371 

Apreciati de la minim 1 la maxim5 
+ comentarii 

Numar de raspunsuri 

 
Rezultate 

1 2 3 4 5 
o Trebuie sa cunosc un alt sistem de Formare Profesionala si/sau 

Formare pe tot parcursul vietii si/sau consiliere 
1 0 3 20 357 

o Am descoperit noi tehnici, noi metode, noi tehnologii în 
domeniul meu de formare profesionala 

0 0 1 26 354 

o Am strans materiale şi documente relevante şi utile 0 0 4 30 347 
o Mi-am imbunatatit competenţele lingvistice în general  1 0 2 41 337 
o Mi-am  imbunatatit competenţele lingvistice în domeniul meu 

profesional 1 1 5 46 328 
o Am dezvoltat contacte utile pentru viitoare parteneriate 0 0 4 37 340 
o Intentionez sa dezvolt aceste contacte pe viitor 0 1 3 37 340 
o Acum am o intelegere mai buna asupra formarii şi practicii 

profesionale 0 0 4 21 356 
o Acum am o mai buna intelegere a cererii din industrie şi de pe 

piaţă muncii 1 1 8 48 323 
Apreciati de la minim 1 la maxim5 

+ comentarii 
Numar de raspunsuri 

 
Organizare 

1 2 3 4 5 
o Sunt multumit de grantul acordat pentru sejur prin Programul 

Leonardo da Vinci 0 1 2 30 348 
o Sunt multumit de modul în care a fost organizat transportul 0 0 5 24 352 
o Sunt multumit de modul în care am beneficiat de asigurare 0 1 5 23 352 
o Sunt multumit de informatiile pe care le-am primit cu privire 

la protectia sociala 0 3 5 33 340 
o Sunt multumit de ajutorul acordat cu privire la conditiile de 

viata / munca în strainatate 0 2 6 30 343 
o Apreciere generală privind sprijinul primit din partea 

organizatiei de trimitere pentru organizarea practică a 
mobilităţii 0 0 1 8 372 

o Apreciere generală privind sprijinul primit din partea 
organizatiei de primire pentru organizarea practică a 1 0 1 11 368 
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mobilităţii 
o Apreciere generală privind grantul acordat prin programul 

Leonardo da Vinci 0 1 2 13 365 
Apreciati de la minim 1 la maxim5 

+ comentarii 
Numar de raspunsuri 

 
Recunoaştere 

1 2 3 4 5 
• Apreciere generală privind recunoaşterea mobilităţii 0 0 2 12 367 

o 
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Am fost sprijinit in gasirea unei organizatii de
primire adecvate

Obiectivele si programul de lucru de schimb au
fost clar definite

Durata a fost adecvata atingerii obiectivelor si
indeplinirii programului de schimb

Supervizarea si sprijinul din partea organizatiei de
trimitere au fost satisfacatoare

Apreciere generală cu privire la conţinutul
mobilităţii

Categorie cerinte  Continut

Frecventa raspunsurilor la cerintele din raportul individual de mobilitate
Grup tinta VETPRO 381 participanti

Nivel de realizare 1 Nivel de realizare 2 Nivel de realizare 3 Nivel de realizare 4 Nivel de realizare 5
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Pe parcursul anului 2009 s-au 
contractat 36 de proiecte de 
Parteneriat Leonardo da Vinci din 
exerciţiul 2009 şi s-au implementat 
26 de proiecte din exerciţiul 
2008.  În cazul proiectelor 
din exerciţiul 2008, din cele 26 de 
proiecte aprobate, 10 au o structura a 
parteneriatului modificată 
deoarece nu au fost aprobaţi toţi 
partenerii. Pentru 3 dintre aceste 
proiecte modificarea survenită 
este mare (din 21 de parteneri au 
fot aprobaţi 16- în cazul a 2 proiecte şi 
din 9 parteneri au fost aprobati 6 în 
cazul unui proiect), iar pentru un 
proiect modificarea este dramatica 
(din 11 parteneri au fost aprobati 4 
adică 36,36% din partenerii 
prevazuţi). Numărul total de parteneri a 
scăzut de la 195 conform formularelor 
de candidatură la 167 de parteneri 
aprobaţi (o diminuare cu 28 de 
parteneri adică 14,36%). 
În cazul proiectelor din exercitiul 
2009 din cele 36 de proiecte 
aprobate, 20 au structura 
parteneriatului modificată. 
Dintre acestea, cea mai gravă situaţie 
este în cazul a 3 proiecte pentru care 
numărul de parteneri s-a redus cu 
50% (în cazul a 2 proiecte de la 
6 parteneri în candidatură la 3 parteneri 
aprobaţi şi în cazul unui proiect de la 
8 parteneri în candidatură la 4 parteneri 
aprobaţi). Numărul total de parteneri a 
scăzut de la 241 conform formularelor 
de candidatură la 200 de parteneri 
aprobaţi (o diminuare cu 41 de 
parteneri adică 17,01%). 
Beneficiarii proiectelor de 
Parteneriat Leonardo da Vinci 2008 
au transmis în perioada 22.06.2009 -
01.07.2009 rapoartele de progres. 
Formatul acestor rapoarte a fost stabilit 
de CE, iar beneficiarii au fost 
informaţi de către experţii 
departamentului cu privire la 
datele ce trebuie prezentate în 
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raport cu ocazia unei reuniuni de monitorizare care a avut loc în data de 05.06.2009 la sediul 
Agenţiei Naţionale.  
Pentru evaluarea rapoartelor de progres s-a realizat la nivelul departamentului o fişă de evaluare 
conţinând 5 categorii pentru care s-au realizat descriptori pe 4 niveluri de realizare. 
În urma procesului de evaluare a rapoartelor de progres s-au constatat următoarele: 

o 18 proiecte sunt bune sau foarte bune (69%); 
o 11 proiecte pot fi date exemple de bună practică (42,3%); 
o Beneficiarii au declarat că au întâmpinat probleme în implementate în cazul a 15 

proiecte (57,7%); 
o Din numărul total de 420 de mobilităţi prevăzut în proiecte (322 pentru formatori şi 98 

pentru formabili), s-au efectuat în primul an 206 mobilităţi (143 pentru formatori şi 63 
pentru formabili) adică 49%; 

Dintre problemele declarate de beneficiari sau constatate de experţii de proiect al Agenţiei 
Naţionale fac parte: 

o Numărul mic de mobilităţi efectuate în primul an -în cazul a 5 proiecte; 
o Întârzieri în implementare fără să fie prezentat un plan de recuperare a întârzierilor – 3 

proiecte; 
o  Diminuarea numărului de parteneri şi supra-încărcarea cu sarcini a partenerilor aprobaţi – 3 

proiecte; 
o Temă pentru învăţământul universitar şi grup ţintă studenţi – 1 proiect; 
o Aport redus al partenerului român la atingerea obiectivelor proiectului – 1 proiect.                              

. Categoriile care au fost luate în considerare în procesul de evaluare sunt: 
o Premise create pentru atingerea obiectivelor proiectului (26  proiecte bune şi foarte bune 

- 100%); 
o Managementul parteneriatului (25  proiecte bune şi foarte bune - 96,2%); 
o Conformitatea implementare-formular de candidatură (24 proiecte bune şi foarte bune-

92,3%) ; 
o Calitatea planului de implementare (20 proiecte bune şi foarte bune -76,9%); 
o Rezultate realizate în perioada raportată (21 proiecte bune şi foarte bune – 80,8%). 

Ţinând cont de constatările făcute ca urmare a evaluării rapoartelor de progres s-au actualizat 

planurile de monitorizare şi de control la sediul beneficiarilor şi eşantionul de control al raportului 
final şi al documentelor însoţitoare. 
În anul 2009 s-au încheiat şi evaluat 2 proiecte Pilot Leonardo da Vinci din exerciţiul 2006, s-a 
încheiat un proiect de Transfer de inovaţie din exerciţiul 2007 pentru care a fost primit raportul final 
şi s-a început evaluarea lui. Au fost în curs de finalizare alte 3 proiecte de Transfer de inovaţie din 
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exerciţiul 2007 şi au fost în curs de implementare 9 proiecte de Transfer de inovaţie din exerciţiul 
2008. Pentru proiectele din exerciţiul 2008 au fost primite rapoartele intermediare şi s-a început 
evaluarea lor. 
 
5. Analiza rezultatelor obţinute în cazul proiectelor Leonardo da Vinci din exerciţiile 
încheiate în anul 2009 
 
5.1. Proiecte de Mobilităţi Leonardo da Vinci – Exerciţiul 2007 
În cazul proiectelor de Mobilitate Leonardo da Vinci au fost depuse 211 proiecte şi aprobate 121 
proiecte. Distributia acestor proiecte pe grupuri tintă este prezentată în tabelul următor : 
 

MOBILITATE IVT PLM VETPRO TOTAL 

Nr. total proiecte depuse 89 42 80 211 

Nr. total proiecte eligibile 85 42 72 199 

Nr. proiecte propuse spre aprobare 48 26 47 121 

Subvenţie proiecte aprobate (Euro) 1.398.003 1.115.519 1.071.037 3.584.559 

Nr. Participanţi în proiecte aprobate 767 + 80 391 494 1652+80 

Nr. proiecte propuse ca rezerva 22 3 7 32 

Nr. proiecte propuse spre respingere 15 13 18 46 
 

Candidaturile au fost depuse de organizaţii din 32 de judeţe şi au fost aprobate proiecte având drept 
beneficiari organizaţii din 27 de judeţe. Distribuţia candidaturilor şi a proiectelor aprobate pe judeţe 
este prezentată în tabelul următor: 

Judeţ Candidaturi Proiecte 
aprobate 

Alba  3 0 

Arad  9 4 

Argeş 5 4 

Bacău 2 1 

Bihor   9 6 

Bistriţa-Năsăud 1 1 

Botoşani  1 1 

Brăila  2 1 

Braşov  13 9 

Bucureşti 27 15 

Buzău  0 0 

Călăraşi 0 0 

Caraş-Severin  2 1 

Cluj 4 2 
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Constanţa  8 3 

Covasna 1 0 

Dâmboviţa  1 1 

Dolj  14 10 

Galaţi 2 1 

Giurgiu  0 0 

Gorj  2 1 

Harghita 5 2 

Hunedoara  17 3 

Ialomiţa 1 1 

Iaşi  39 31 

Ilfov  0 0 

Maramureş  0 0 

Mehedinţi   0 0 

Mureş 2 1 

Neamţ  0 0 

Olt  2 0 

Prahova 0 0 

Sălaj   1 0 

Satu Mare 2 0 

Sibiu  2 1 

Suceava  8 4 

Teleorman 0 0 

Timiş  14 9 

Tulcea  0 0 

Vâlcea  8 5 

Vaslui  3 2 

Vrancea 1 1 

TOTAL 211 121 
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In contractarea şi implementarea proiectelor de Mobilităţi Leonardo da Vinci 2007 s-au întâmpinat 
dificultăţi care au dus la un grad redus de absorbţie (76%) a fondurilor europene alocate.  Absorbţia 
redusă a fondurilor s-a datorat unor categorii diferite de probleme: 

o Deoarece anul 2007 a fost primul an de implementare a programului Invatare  pe Tot 
Parcursul Vieţii, Agentia Naţională a considerat că limitarea- la valori sub cele maxime 
stabilite la nivel european - a cheltuielilor pentru: 

o  transport internaţional,  
o management şi monitorizare, 
o pregătire lingvistică, pedagogică şi culturală,  

ar fi una arbitrara şi a decis să se respecte granturile maxime  europene. 
o Cei mai mulţi beneficiari au solicitat în candidaturi granturi maxime pentru toate tipurile de 

cheltuieli, dar în implementarea proiectului nu au cheltuit toate fondurile obţinute. 
Cheltuielile cu transportul şi cele cu pregătirea au fost în multe cazuri mult mai mici decât 
granturile solicitate şi acordate. 

o Candidaţii nu au înţeles specificul proiectelor de Mobilitate Leonardo da Vinci şi din acest 
motiv majoritatea candidaturilor depuse şi un număr mare de proiecte aprobate nu au avut ca 
obiectiv dezvoltarea de competenţe profesionale ale participantilor. Pentru a creşte calitatea 
implementarii acestor proiecte, Agentia Naţională a solicitat beneficiarilor, în vederea 
contractării, acordurile de formare redactate conform standardelor de formare profesională 
pentru calificările şi nivelurile de calificare prevăzute în proiecte.  Această solicitare a 
întârziat contractările şi a făcut ca o parte dintre beneficiari să renunţe la proiecte. 

o Necunoaşterea prevederilor Deciziei 1720 privind programul Leonardo da Vinci de către 
candidaţii din universităţi şi aprobarea unor proiecte (deşi în candidaturi nu era specificat 
clar) dedicate învăţământului universitar. Agenţia Naţională  a solicitat beneficiarilor unor 
astfel de proiecte să schimbe grupul ţintă studenti, masteranzi sau doctoranzi cu grupul ţintă 
proaspăt absolvenţi. Unele universităţi au refuzat această solicitare şi au renuntat la proiecte. 

o Reducerea, după contractare, a numărului de participanţi şi/sau de persoane însoţitoare de 
către unii dintre beneficiari. 

o Neintelegerea de către candidaţi a diferenţelor dintre proiectele având ca grup ţintă persoane 
de pe piaţa muncii (PLM) şi cele având ca grup ţintă specialiştii în formare profesională 
(VETPRO).  

o Renunţarea la contractare de către 11 beneficiari s-a făcut după termenul limită, stabilit de 
Comisia Europeană (31.03.2008), de trecere în lista de proiecte aprobate a unor proiecte din 
lista de rezerve. 

Din cauza  acestor probleme, din cele 121 de proiecte aprobate, au fost implementate 96 de 
proiecte, iar din cele 11 proiecte trecute din lista de rezerve în cea de proiecte aprobate au fost 
implementate 8 proiecte. Prin urmare, în exercitiul 2007 au fost implementate 104 proiecte. 
La data de 31.03.2008 au fost trecute din lista de rezerve în lista de proiecte aprobate 11 proiecte. 
Au fost retrase înaintea contractării: 

o 11 proiecte din lista de proiecte aprobate, retragerea fiind făcută înainte de 31.03.2008; 
o 10 proiecte din lista de proiecte aprobate, retragerea fiind făcută dupa 31.03.2008; 
o 3 proiecte din lista de rezerve care fuseseră trecute în lista de proiecte aprobate. 

Au fost reziliate 4 contracte. Toate rezilierile s-au făcut la cererea beneficiarilor; 2 contracte au fost 
reziliate deoarece, din cauza crizei economice, partenerul a dat faliment şi beneficiarul nu a găsit un 
nou partener pentru plasament, iar celelalte 2 au fost reziliate deoarece beneficiarii au redus 
personalul angajat şi nu au mai avut resursele umane necesare pentru implementarea proiectului. 
Datorită modificărilor aparute, distributia pe judeţe a proiectelor implementate este diferită de cea a 
proiectelor aprobate.  
 

Judeţ Proiecte 
aprobate 

Proiecte 
implementate 
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Arad  4 6 

Argeş 4 4 

Bacău 1 0 

Bihor   6 4 

Bistriţa-Năsăud 1 1 

Botoşani  1 1 

Brăila  1 1 

Braşov  9 9 

Bucureşti 15 10 

Caraş-Severin  1 1 

Cluj 2 0 

Constanţa  3 3 

Dâmboviţa  1 1 

Dolj  10 8 

Galaţi 1 1 

Gorj  1 1 

Harghita 2 3 

Hunedoara  3 3 

Ialomiţa 1 1 

Iaşi  31 23 

Mureş 1 0 

Sibiu  1 0 

Suceava  4 5 

Timiş  9 10 

Vâlcea  5 5 

Vaslui  2 2 

Vrancea 1 1 

TOTAL 121 104 
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Cele 104 proiecte implementate au fost: 

o 53 de tip IVT; 
o 15 de tip PLM; 
o 36 de tip VETPRO. 

In cazul acestor proiecte s-au efectuat 7 vizite de control la sediul beneficiarului sau al 
organizatiilor de primire, pe durata derularii proiectelor. 3 dintre aceste vizite s-au efectuat pentru 
proiecte IVT, 3 pentru proiecte PLM şi o vizita pentru un proiect VETPRO.  
Monitorizarea proiectelor s-a realizat prin mai multe metode: 

o Monitorizare de la sediul Agentiei prin telefon, e-mail, liste electronice de discutii şi 
convocari  la sediul Agenţiei; 

o Vizite de monitorizare la sediul beneficiarilor în timpul derulării proiectelor sau după 
încheierea proiectului, dar inainte de raportarea finală; 

o Reuniuni de monitorizare tematică: 
o 3 reuniuni de monitorizare tematică privind calitatea formării profesionale în 

proiectele de mobilitate; 
o 2 reuniuni de monitorizare privind impactul proiectelor de mobilitate Leonardo da 

Vinci; 
o O reuniune de monitorizare privind influenţa proiectelor europene asupra calităţii 

managementului organizaţional. 
51 (49,04%) dintre proiectele implementate din exerciţiul 2007 au fost selectate in esantionul de 
control  la evaluarea raportului final şi a documentelor suport. Dintre acestea 11 ( 10,58%) proiecte 
au fost controlate numai din punct de vedere financiar, 14 (13,46%) proiecte au fost controlate 
numai din punct de vedere tehnic şi 26 (25%) proiecte au fost controlate atât din punct de vedere 
tehnic cât şi financiar.  
Eşantionul de control a conţinut 26 proiecte IVT (49% din total proiecte IVT şi 50,28% din total 
proiecte din eşantion), 11 proiecte PLM (73,33% din total proiecte PLM şi 21,57% din total 
proiecte din eşantion) şi 14 proiecte VETPRO (38,89% din total proiecte VETPRO şi 27,45% din 
total proiecte din eşantion). 10% dintre proiectele din eşantion au fost stabilite aleatoriu, iar 39,04% 
au fost stabilite pe criterii de risc. 
In cazul proiectelor de Mobilitate Leonardo da Vinci, la evaluarea finală, pentru cele 14 categorii 
analizate, s-a constatat că numărul proiectelor bune şi foarte bune este de: 
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Categoria evaluata 

Numar de 
proiecte bune şi 

foarte bune 

Procent de 
proiecte bune şi 

foarte bune  
Relevanta temelor abordate pentru atingerea obiectivelor 103 99,04% 
Corespondenta teme abordate-teme planificate 102 98,08 
Relevanta activitatilor derulate pentru atingerea obiectivelor 98 94,23% 
Corespondenta activitati derulate-activitati planificate 96 92,31% 
Procesul de recrutare şi selectie 79 75,96% 
Organizarea parteneriatului 82 78,85% 
Organizarea sejurului 92 88,46% 
Organizarea programului de formare 91 87,50% 
Rezultatele proiectului 83 79,81% 
Urmarirea şi indrumarea 65 62,50% 
Asigurarea validarii 80 76,92% 
Evaluarea 67 64,42% 
Diseminarea 80 76,92% 

Asigurarea durabilitatii proiectului  62 59,62% 
 
În cadrul proiectelor implementate au beneficiat de plasamente sau de schimburi de experienţă 1400 
de participanţi şi 84 de profesori însoţitori, după cum se poate observa în tabelul următor: 
Grupul 

tinta Barbati Femei 
Persoane 

insotitoare Total 
IVT 414 421 84 919 
PLM 95 92 0 187 

VETPRO 85 293 0 378 
Total 594 806 84 1484 

 

 

 

 

Procent de proiecte de Mobilitati Leonardo da Vinci 2007 bune si foarte bune din numarul total de proiecte
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Distributia participantilor pe euro-regiuni a fost următoarea: 

Euro regiune Grup tinta  
Numar de 

participanti  Euro regiune 
Grup 
tinta  

Numar de 
participanti 

IVT 7  IVT 64 
PLM 36  PLM 0 
VETPRO 0  VETPRO 0 

NORD VEST 

Total 43  

SUD MUNTENIA 

Total 64 
IVT 82  IVT 37 
PLM 8  PLM 99 
VETPRO 56  VETPRO 20 

CENTRU 

Total 146  

BUCURESTI ILFOV 

Total 156 
IVT 193  IVT 153 
PLM 27  PLM 9 
VETPRO 149  VETPRO 46 

NORD EST 

Total 369  

SUD OLTENIA 

Total 208 
IVT 71  IVT 228 
PLM 0  PLM 8 
VETPRO 22  VETPRO 85 

SUD EST 

Total 93  

VEST 

Total 321
Distributia participantilor la plasamente IVT pe euro-regiuni
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Distributia participantilor la plasamente PLM pe 
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Distributia participantilor la schimburi de 
experienta VETPRO pe euro-regiuni
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Distributia participantilor plasamente si  
schimburi de experienta pe euro-regiuni

43
146

369

93 64
156

208
321

0
50

100
150
200
250
300
350
400

NORD VEST

CENTR
U

NORD EST

SUD EST

SUD M
UNTENIA

BUCURESTI IL
FOV

SUD O
LT

ENIA

VEST

Euro-regiune

N
um

ar
 d

e 
pa

rt
ic

ip
an

t

 
 
 
Cei 1400 de participanti şi 84 de profesori însoţitori au participat la mobilităţi în 18 tări europene 
după cum se poate vedea în tabelul următor: 
 

Distribuţia după ţara de destinaţie – Exerciţiul 2007 
Ţara IVT PLM VETPRO Participanţi % 

AUSTRIA 33 0 30 63 4,25 % 
BELGIA 0 0 6 6 0,40 % 
REPUBLICA CEHA 0 5 0 5 0,34 % 
DANEMARCA 0 42 8 50 3,37 % 
FINLANDA 0 0 42 42 2,83 % 
FRANTA 75 8 37 120 8,09 % 
GERMANIA 309 51 34 394 26,55 % 
GRECIA 17 17 4 38 2,56 % 
UNGARIA 16 16 0 32 2,16 % 
ITALIA 180 0 35 215 14,49 % 
MALTA 0 8 0 8 0,54 % 
OLANDA 8 0 17 25 1,68 % 
POLONIA 15 5 0 20 1,35 % 
PORTUGALIA 36 3 29 68 4,58 % 
SPANIA 171 21 92 284 19,14 % 
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SUEDIA 8 0 6 14 0,94 % 
TURCIA 10 3 0 13 0,88 % 
MAREA BRITANIE 41 8 38 87 5,86 % 
Total 919 187 378 1484 100,00 % 

 

Distributia participantilor pe tari europene
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S-a constatat faptul că au participat la mobilităţi persoane cu vârste între 15 şi 65 de ani. Din 
punctul de vedere al vârstei se consideră că în procesele de selecţie s-au oferit şanse egale 
candidaţilor la mobilităţi. 

IVT PLM VETPRO 
Vârstă Număr participanţi Vârstă Număr participanţi Vârstă Număr participanţi 

15 13 18 1 23 1 
16 117 19 1 24 2 
17 284 20 5 25 1 
18 296 21 7 26 6 
19 44 22 11 27 2 
20 7 23 17 28 6 
21 15 24 12 29 8 
22 12 25 8 30 7 
23 6 26 11 31 14 
24 4 27 5 32 12 
25 3 28 5 33 21 
26 2 29 4 34 14 
27 2 30 4 35 8 
28 3 31 8 36 11 
29 1 32 6 37 13 
30 2 33 5 38 6 
33 1 34 12 39 15 
35 1 35 5 40 17 
36 4 36 3 41 19 
37 3 37 6 42 15 
38 1 38 9 43 9 
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39 1 39 4 44 7 
40 1 40 3 45 10 
41 4 41 5 46 11 
42 3 42 2 47 17 
43 1 44 3 48 7 
44 1 45 2 49 8 
46 1 46 2 50 11 
47 2 47 2 51 17 
  48 1 52 16 
  50 2 53 13 
  51 4 54 10 
  52 1 55 15 
  54 3 56 9 
  55 1 57 7 
  56 1 58 6 
  57 1 59 1 
  58 1 60 4 
  61 1 63 2 
  62 1   
  63 1   
  65 1   

 
Durata medie a unei mobilităţi din exerciţiul 2007 a fost de 3,61 săptămâni, iar grantul mediu pe 
participant pentru o săptămână a fost de 510,52 Euro. În tabelul următor se poate observa durata 
plasamentelor/ mobilităţilor pe număr de proiecte şi de participanţi. 

Numar de 
proiecte 

Numar saptamani de 
mobilitate/plasament 

Numar de 
participanti 

7 1 101 
34 2 415 
39 3 545 
16 4 231 
1 11 11 
6 12 77 
1 26 20 

 
Au implementat proiecte organizaţii beneficiare de tipuri diferite. În tabelul următor este prezentat 
numărul de participanţi trimişi de tipuri diferite de organizaţii beneficiare: 

Tip de organizaţie beneficiară 
 

Numar de 
participanti 

Asociatii ale formabililor 13 
Asociatii de instituţii VET, Şcoli sau formizori de formare IVET  66 
Centre de consiliere şi orientare profesionala 10 
Alte organizatii care ofera consultanta în domeniul educatiei pe tot parcursul vietii 86 
Universităţi şi alte instituţii de invatamant superior 23 
Centre de formare profesionala 1030 

Intreprinderi mici şi mijlocii 58 
Organizatii non-guvernamentale si/sau non profit 49 
Autoritate publica la nivel national 4 
Autoritate publica la nivel local/regional 61 
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În rapoartele individuale de plasament cei 835 de participanti din grupul tinta IVT au facut 
următoarele aprecieri cu privire la modul de implementare al proiectelor la care au participat: 

Apreciati  de la minim 1 la maxim5  
Numar de raspunsuri 

 

Pregătire 1 2 3 4 5 

o Pregatirea lingvistica de care am beneficiat mi-a dat 
posibilitatea de a face faţă situatiilor de zi cu zi 15 2 18 106 694 

o Pregatirea lingvistica de care am beneficiat mi-a dat 
posibilitatea de a lucra în domeniul de activitate ales 15 4 18 123 674 

o Am primit informatiile necesare pentru a ma putea integra în 
noul mediu de lucru 5 2 6 96 727 

o Apreciere generală privind pregătirea 5 1 5 87 737 
Apreciati de la minim 1 la maxim5 

Numar de raspunsuri 
 

Conţinut 
1 2 3 4 5 

o Am fost sprijinit în gasirea unei organizatii de primire 
adecvate 19 6 17 83 710 

o Organizatia în cadrul careia am realizat plasamentul a fost 
adecvata nevoilor mele de formare 8 2 11 79 735 

o Am stiut clar ce se asteapta de la mine să fac şi să învăţ pe 
perioada plasamentului 3 1 8 89 733 

o Durata plasamentului a fost suficientă pentru atingerea 
obiectivelor proprii de formare 8 5 25 134 663 

o Activitatile propuse au fost direct legate de obiectivele mele 
de formare şi de formarea mea din România  7 2 12 117 696 

o Mi s-a pus la dispozitie echipament adecvat 9 4 15 83 724 
o Am stiut cine este persoana desemnata sa ma ajute în 

derularea programului şi sa imi evalueze rezultatele obtinute 5 2 7 64 756 
o Organizatia de trimitere m-a ajutat pe perioada mobilitatii 3 1 7 73 751 
o Apreciere generală privind plasamentul 2 1 2 68 761 

Apreciati de la minim 1 la maxim5 
Numar de raspunsuri 

 
Rezultate 

1 2 3 4 5 

Numarul de participanti trimisi de acelasi tip de organizatii de trimitere

13 66 10 86 23
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o Am descoperit noi tehnici, noi metode 3 0 3 68 760 
o Am dobandit noi abilitati profesionale 6 1 7 100 721 
o Ma pot exprima mai bine intr-o limba straina 6 2 7 100 719 
o Sunt mai increzator 4 1 24 137 669 
o Acum ii inteleg pe ceilalti mult mai usor 5 2 17 116 696 
o Sunt mai interesat de formarea mea profesională decat 

inainte 6 2 28 179 619 
o Acum ma gandesc şi la a munci în alta tara 7 4 18 105 701 
o Plasamentul în străinătate ma va ajuta în studiile mele 

viitoare (doar pentru persoanele aflate în formare initială) 42 23 108 151 511 
o Plasamentul în străinătate  mă va ajuta în gasirea unei slujbe 56 9 33 117 621 

Apreciati de la minim 1 la maxim5 
+ comentarii 

Numar de raspunsuri 

 
Organizare 

1 2 3 4 5 
o Sunt multumit de grantul alocat pentru cazare şi  subzistenţă 

prin Programul Leonardo da Vinci 2 5 34 144 649 
o Sunt multumit de modul în care s-a asigurat/organizat 

transportul 1 1 9 93 730 
o Sunt multumit de asigurarea de care am beneficiat 4 2 19 77 733 
o Sunt multumit de informatiile pe care le-am primit referitor 

la protectia mea sociala 12 1 22 94 706 
o Sunt multumit de asistenta de care am beneficiat referitor la 

aspectele practice ale formarii/muncii în strainatate 5 0 7 90 732 
o Mi s-au oferit oportunitati să mă integrez în comunitatea 

locala 30 16 48 165 576 
o Apreciere generală privind sprijinul primit din partea 

organizatiei de trimitere pentru organizarea practică a 
plasamentului 5 0 2 61 766 

o Apreciere generală privind sprijinul primit din partea 
organizatiei de primire pentru organizarea practică a 
plasamentului 5 0 7 70 753 

o Apreciere generală privind grantul acordat prin programul 
Leonardo da Vinci 2 2 22 129 680 

Apreciati de la minim 1 la maxim5 
+ comentarii 

Numar de raspunsuri 

 
Recunoaştere 

1 2 3 4 5 
o Apreciere generală privind recunoaşterea plasamentului 3 0 8 75 748 
 

Cei 187 de participanti la plasamente PLM au facut, referitor la calitatea implementarii proiectelor, 
urmatoarele aprecieri în rapoartele individuale de plasament: 

Apreciati de la minim 1 la maxim5 + 
comentarii 

Numar de raspunsuri 

 

Pregătire 

1 2 3 4 5 
o Pregatirea lingvistica de care am beneficiat mi-a dat 

posibilitatea de a face faţă situatiilor de zi cu zi 3 1 4 24 155 
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o Pregatirea lingvistica de care am beneficiat mi-a dat 
posibilitatea de a lucra în domeniul de activitate ales 3 1 4 28 151 

o Am primit informatiile necesare pentru a ma putea integra în 
noul mediu de lucru 1 0 1 21 163 

o Apreciere generală privind pregătirea 1 0 1 20 165 

Apreciati de la minim 1 la maxim5 
+ comentarii 

Numar de raspunsuri 

 
Conţinut 

1 2 3 4 5 
o Am fost sprijinit în gasirea unei organizatii de primire 

adecvate 4 1 4 19 159 
o Organizatia în cadrul careia am realizat plasamentul a fost 

adecvata nevoilor mele de formare 2 0 2 18 165 
o Am stiut clar ce se asteapta de la mine să fac şi să învăţ pe 

perioada plasamentului 1 0 2 20 164 
o Durata plasamentului a fost suficientă pentru atingerea 

obiectivelor proprii de formare 2 1 6 30 148 
o Activitatile propuse au fost direct legate de obiectivele mele 

de formare şi de formarea mea din România  2 1 3 26 156 
o Mi s-a pus la dispozitie echipament adecvat 2 1 3 19 162 
o Am stiut cine este persoana desemnata sa ma ajute în 

derularea programului şi sa imi evalueze rezultatele obtinute 1 1 2 14 169 
o Organizatia de trimitere m-a ajutat pe perioada mobilitatii 1 0 2 16 168 
o Apreciere generală privind plasamentul 1 0 1 15 171 

Apreciati de la minim 1 la maxim5 
+ comentarii 

Numar de raspunsuri 

 

Rezultate 

1 2 3 4 5 
o Am descoperit noi tehnici, noi metode 1 0 1 15 170 
o Am dobandit noi abilitati profesionale 1 0 2 22 162 
o Ma pot exprima mai bine intr-o limba straina 1 1 2 22 161 
o Sunt mai increzator 1 0 5 31 150 
o Acum ii inteleg pe ceilalti mult mai usor 1 1 4 26 156 
o Sunt mai interesat de formarea mea profesională decat 

inainte 1 1 6 40 139 
o Acum ma gandesc şi la a munci în alta tara 2 1 4 24 157 
o Plasamentul în străinătate ma va ajuta în studiile mele 

viitoare (doar pentru persoanele aflate în formare initială) 9 5 24 34 114 
o Plasamentul în străinătate  mă va ajuta în gasirea unei slujbe 12 2 7 26 139 

 
Organizare 

Apreciati de la minim 1 la maxim5 
+ comentarii 
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Numar de raspunsuri 
1 2 3 4 5 

o Sunt multumit de grantul alocat pentru cazare şi  subzistenţă 
prin Programul Leonardo da Vinci 0 1 8 32 145 

o Sunt multumit de modul în care s-a asigurat/organizat 
transportul 0 0 2 21 163 

o Sunt multumit de asigurarea de care am beneficiat 1 0 4 17 164 

o Sunt multumit de informatiile pe care le-am primit referitor 
la protectia mea sociala 3 0 5 21 158 

o Sunt multumit de asistenta de care am beneficiat referitor la 
aspectele practice ale formarii/muncii în strainatate 1 0 2 20 164 

o Mi s-au oferit oportunitati să mă integrez în comunitatea 
locala 7 4 11 37 129 

o Apreciere generală privind sprijinul primit din partea 
organizatiei de trimitere pentru organizarea practică a 
plasamentului 1 0 0 14 172 

o Apreciere generală privind sprijinul primit din partea 
organizatiei de primire pentru organizarea practică a 
plasamentului 1 0 2 16 169 

o Apreciere generală privind grantul acordat prin programul 
Leonardo da Vinci 0 1 5 29 152 

Apreciati de la minim 1 la maxim5 
+ comentarii 

Numar de raspunsuri 

 
Recunoaştere 

1 2 3 4 5 
o Apreciere generală privind recunoaşterea plasamentului 1 0 2 17 168 

 
Aprecierile cu privire la calitate schimburilor de experienţa la care au participat 378 de persoane 
este prezentată în tabelul urmator: 

Apreciati de la minim 1 la maxim5 
+ comentarii 

Numar de raspunsuri 

 
Pregătire 

1 2 3 4 5 
o Apreciere generală privind pregătirea 0 0 1 12 365

Apreciati de la minim 1 la maxim5 
+ comentarii 

Numar de raspunsuri 

 
Conţinut 

1 2 3 4 5 
o Am fost sprijinit în gasirea unei organizatii de primire 

adecvate 0 1 3 21 353

o Obiectivele şi programul de lucru de schimb au fost clar 
definite 0 0 0 11 367

o Durata a fost adecvata atingerii obiectivelor şi indeplinirii 
programului de schimb 0 0 9 26 343

o Supervizarea şi sprijinul din partea organizatiei de trimitere au 3 0 2 8 365
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fost satisfacatoare 

o Apreciere generală cu privire la conţinutul mobilităţii 0 0 1 10 368

Apreciati de la minim 1 la maxim5 
+ comentarii 

Numar de raspunsuri 

 
Rezultate 

1 2 3 4 5 
o Trebuie sa cunosc un alt sistem de Formare Profesionala si/sau 

Formare pe tot parcursul vietii si/sau consiliere 1 0 3 19 355

o Am descoperit noi tehnici, noi metode, noi tehnologii în 
domeniul meu de formare profesionala 0 0 1 25 352

o Am strans materiale şi documente relevante şi utile 0 0 5 30 343

o Mi-am imbunatatit competenţele lingvistice în general  1 0 2 40 336

o Mi-am  imbunatatit competenţele lingvistice în domeniul meu 
profesional 1 1 5 46 327

o Am dezvoltat contacte utile pentru viitoare parteneriate 0 0 4 36 338

o Intentionez sa dezvolt aceste contacte pe viitor 0 1 3 37 338

o Acum am o intelegere mai buna asupra formarii şi practicii 
profesionale 0 0 2 23 353

o Acum am o mai buna intelegere a cererii din industrie şi de pe 
piaţă muncii 1 1 8 48 321

Apreciati de la minim 1 la maxim5 
+ comentarii 

Numar de raspunsuri 

 
Organizare 

1 2 3 4 5 
o Sunt multumit de grantul acordat pentru sejur prin Programul 

Leonardo da Vinci 
0 1 2 30 346

o Sunt multumit de modul în care a fost organizat transportul 0 0 4 24 350

o Sunt multumit de modul în care am beneficiat de asigurare 0 1 5 24 349

o Sunt multumit de informatiile pe care le-am primit cu privire 
la protectia sociala 0 3 5 34 337

o Sunt multumit de ajutorul acordat cu privire la conditiile de 
viata / munca în strainatate 0 3 6 30 340

o Apreciere generală privind sprijinul primit din partea 
organizatiei de trimitere pentru organizarea practică a 
mobilităţii 0 0 1 8 369

o Apreciere generală privind sprijinul primit din partea 
organizatiei de primire pentru organizarea practică a 
mobilităţii 1 0 1 11 366

o Apreciere generală privind grantul acordat prin programul 
Leonardo da Vinci 0 1 2 13 363

Apreciati de la minim 1 la maxim5 
+ comentarii 

Numar de raspunsuri 

 
Recunoaştere 

1 2 3 4 5 
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o Apreciere generală privind recunoaşterea mobilităţii 0 0 2 12 364

 
Pentru evaluarea impactului produs asupra participantilor de implicarea in proiecte de mobilităţi 
Leonardo da Vinci, experţii Agenţiei Naţionale au realizat şi transmis prin e-mail, spre completare,  
tuturor participantilor la astfel de proiecte din exercitiul 2007, chestionare de evaluare a impactului. 
Aceste chestionare au fost trimise in august 2009. 
Au fost primite 232 de chestionare completate:  

 86 completate de participanti la proiecte IVT; 
 59 completate de participanţi la proiecte PLM; 
 87 completate de participanţi la proiecte VETPRO. 

Din chestionarele analizate rezultă că majoritatea respondenţilor a participat la proiecte de 
mobilitate implementate de organizaţii din mediul urban.  

Cu privire la durata zilnică a programului de formare, respondenţii din: 

o grupul ţintă IVT au declarat următoarele: 
Numarul de ore de formare pe zi lucrătoare 

 

Numar 
de ore  

Frecvenţa 
raspunsurilor 

Procent din total 
raspunsuri 

Procent valid (din 
numar de chestionare 

completate) 

5 6 7,0% 7,0% 

6 71 82,6% 82,6% 

8 9 10,5% 10,5% 

Total 86 100,0% 100,0% 

o grupul ţintă PLM au declarat următoarele: 
Numarul de ore de formare pe zi lucrătoare 

 

Numar 
de ore  

Frecvenţa 
raspunsurilor 

Procent din total 
raspunsuri 

Procent valid (din 
numar de chestionare 

completate) 

6 28 47,5% 47,5% 

8 22 37,3% 37,3% 

9 9 15,3% 15,3% 

Total 59 100,0% 100,0% 

o grupul ţintă VETPRO au declarat următoarele: 
Numarul de ore de formare pe zi lucrătoare 



  119

 

Numar 
de ore  

Frecvenţa 
raspunsurilor 

Procent din total 
raspunsuri 

Procent valid (din 
numar de chestionare 

completate) 

6 16 18,4% 18,4% 

8 65 74,7% 74,7% 

10 6 6,9% 6,9% 

Total 59 100,0% 100,0% 

 
În cazul a 40 (17,24%) de respondenţi se constată că nu a fost respectată cerinţa contractuală 
privind durata programului zilnic de formare (minim 6 ore pentru grupul ţintă IVT şi minim 8 ore 
pentru grupurile ţintă PLM şi VETPRO). 
Referitor la tutorat: 
o toţi participanţii IVT care au completat chestionarele au declarat că au avut alocat un tutore; 
o 89,9% dintre participanţii PLM care au completat chestionarele au declarat că au beneficiat de 

tutore; 
o 95,4% dintre participanţii VETPRO au declarat în chestionare că au beneficiat de coordonarea 

unui îndrumător. 
Toţi respondenţii au declarat că perioadele petrecute în organizaţiile de primire coincid cu cele 
planificate. 
Conform răspunsurilor date, relaţia dintre tipul organizaţiiilor de trimitere şi a celor de primire a 
fost următoarea: 

Grupul ţintă IVT 

Tipul organizaţiei de primire 
 

 
Şcoală/Liceu 

teoretic/ 
Colegiu teoretic

Şcoală 
postliceală/ 
Şcoală VET

IMM Fabrică Alt tip de 
organizaţie 

Nu s-a 
precizat Total 

Şcoală/Liceu 
teoretic/Colegiu 

teoretic 
6 6 10 0 12 12 46 

Şcoală 
postliceală/Şcoală 

VET 
4 7 8 3 8 0 30 

Ti
pu

l o
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an
iz
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Alt tip de 
organizaţie 5 0 0 0 5 0 10 

 Total 15 13 18 3 25 12 86 
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Grupul ţintă PLM 
Tipul organizaţiei de primire 

 

 Şcoală/Liceu 
teoretic/ 

Colegiu teoretic
IMM Fabrică Instituţie 

guvernamentala 
Alt tip de 

organizatie Total

Şcoală/Liceu 
teoretic/Colegiu teoretic 0 0 0 0 15 15 

Şcoală postliceală/Şcoală 
VET 0 0 0 0 6 6 

Fabrica 0 5 12 0 0 17 

Spital 0 0 0 5 0 5 

Instituţie de învăţământ 
superior 6 0 0 0 0 6 

Instituţie guvernamentală 0 7 0 0 0 7 Ti
pu

l o
rg

an
iz

at
ie

i d
e 

tri
m

ite
re

 

ONG 0 0 0 0 3 3 

 Total 15 13 18 3 25 86 

 
Grupul ţintă VETPRO 

Tipul organizaţiei de primire 
 

 Şcoală/Liceu 
teoretic/ 
Colegiu 
teoretic 

Şcoală 
postliceală/ 
Şcoală VET

IMM
 

Instituţie de 
învaţamant 

superior 

Autoritate 
Locala ONG Alt tip de 

organizaţie Total

Şcoală/Liceu 
teoretic/ 
Colegiu 
teoretic 

4 4 8 4 2 2 4 28 

Şcoală 
postliceală/Şc

oală VET 
0 10 2 0 2 0 2 16 

Spital 0 0 0 2 0 0 0 2 

Instituţie de 
învaţământ 

superior 
0 0 0 0 0 2 0 2 

Autoritate 
locala 0 8 12 0 0 0 5 25 Ti

pu
l o

rg
an

iz
at

ie
i d

e 
tri

m
ite

re
 

Alt tip de 
organizaţie 0 0 0 2 0 2 10 14 

 Total 4 22 22 8 4 6 21 87 

 

S-a constatat că majoritatea participanţilor nu cunosc sursa de finanţare. În tabelele de mai jos este 
prezentat modul în care s-a răspuns la întrebarea „De cine a fost finantata  participarea la stagiul 
de formare?”. 

o În cazul grupului ţintă IVT: 
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Raspunsuri date Frecvenţa 
raspunsurilor

Procent din total 
raspunsuri 

Procent valid (din numar 
de chestionare completate)

ANPCDEFP 31 36,0% 36,47% 

Comisia Europeană 29 33,7% 34,11% 

Fonduri Leonardo da Vinci 14 16,3% 16,47% 

Uniunea Europeană 11 12,8% 12,94% 

Nu s-a raspuns 1 1,2 0 

Total 86 100,0 100% 

 

o În cazul grupului ţintă PLM: 

Raspunsuri date Frecvenţa 
raspunsurilor

Procent din total 
raspunsuri 

Procent valid (din numar 
de chestionare completate)

AISEC Bucuresti 1 1,7% 2,07% 

ANPCDEFP 12 20,3% 32,43% 

Firma la care lucrez 1 1,7% 2,07% 

Fonduri Leonardo da Vinci 18 30,5% 48,64% 

Firma la care am facut stagiul 4 6,8% 10,81% 

Uniunea Europeană 1 1,7% 2,07% 

Nu s-a raspuns 22 37,3%  

Total 59 100,0 100% 

 

o În cazul grupului ţintă VETPRO: 

Raspunsuri date Frecvenţa 
raspunsurilor

Procent din total 
raspunsuri 

Procent valid (din numar 
de chestionare completate)

Agentia Socrates 2 2,3% 2,3% 

ANPCDEFP 30 34,5% 34,5% 

Finanţare europeană + 
cofinanţare românească 

2 2,3% 2,3% 

Fonduri Leonardo da Vinci 39 44,8% 44,8% 

LLP 2 2,3% 2,3% 

Programul LdV, ISJ Arad şi 
participanţii 

4 4,6% 4,6% 

Total 87 100,0% 100,0% 

 
Răspunsurile date de participanţi la această întrebare pun în evidenţă faptul că pregătirea generală 
privind Programul de Invatare pe Tot Parcursul Vietii ( Programul Leonardo da Vinci, sursele de 
finanţare), s-a făcut defectuos pentru majoritatea participanţilor. 
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Şi răspunsurile date la întrebarea „Ati primit un certificat (mai multe certificate) ca urmare a 
participarii la stagiul de formare?” pun în evidenţă faptul că pregătirea generală a participanţilor 
de către beneficiari s-a facut nesatisfăcător. Astfel deşi toţi participanţii din grupul ţintă: 

o IVT au primit certificate în urma efectuării stagiului Leonardo da Vinci, 2,3% dintre 
subiecţi au declarat că nu au primit nici un certificat. Dintre respondenţii care au declarat că 
au primit certificat, 48,8% au indicat certificate lingvistice, iar 77,9 % au indicat primirea 
unui certificat de Mobilitate Europass. 

o PLM au primit certificate în urma efectuării stagiului Leonardo da Vinci, 67,8% dintre 
respondenţi au declarat că nu au primit nici un certificat, iar 8,5% dintre aceştia nu au dat 
răspuns la această întrebare. Dintre respondenţii care au declarat că au primit certificat, 
10,2% au menţionat certificatele de participare. 1,7% au indicat certificate lingvistice, iar 
45,8 % au indicat primirea unui certificat de Mobilitate Europass. 

Toţi respondenţii din grupul ţintă VETPRO au declarat că au primit certificate în urma 
efectuării schimbului de experienţă Leonardo da Vinci. Dintre aceştia, 72,4% au menţionat 
certificatele de participare, 58,6% au indicat certificate de competenţă lingvistică, iar 74,7 % au 
indicat primirea unui certificat de Mobilitate Europass. 

 
În tabelul următor este prezentată frecvenţa răspunsurilor la întrebări privind calitatea pregătirii şi a 
programului de formare profesională. 
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  GRUP TINTA IVT GRUP TINTA PLM GRUP TINTA VETPRO 
  Frecventa raspunsurilor Frecventa raspunsurilor Frecventa raspunsurilor 

Nesatisfacator/ Satisfacator/ Bine/ Nesatisfacator/ Satisfacator/ Bine/ Nesatisfacator/ Satisfacator/ Bine/ Aspecte apreciate 
Nesatisfacatoare Satisfacatoare Bun(a)  

Foarte 
bine/ 
Foarte 
bun(a)(e) 

Nesatisfacatoare Satisfacatoare Bun(a)  

Foarte 
bine/ 
Foarte 
bun(a)(e) 

Nesatisfacatoare Satisfacatoare Bun(a)  

Foarte 
bine/ 
Foarte 
bun(a)(e) 

Am beneficiat de pregatire privind : 
    

Istoria şi geografia tarii gazda 0 0 18 68 0 0 21 38 0 0 18 61 

Caracteristicile regiunii şi localitatii 
în care se afla organizatia de 
primire 

0 0 5 81 0 0 24 35 0 0 22 63 

Obiceiuri, traditii, reguli de 
conduita locale şi nationale 

0 0 14 72 0 0 22 37 0 2 26 57 

Organizatia de primire, reguli de 
comunicare în aceasta, ierarhie, 
program şi reguli de lucru 

0 0 8 78 0 0 19 40 0 0 14 71 

Pentru derularea în bune conditii a 
stagiului grantul primit a fost : 

0 0 7 79 0 0 13 46 2 0 16 65 

Programul de formare a fost 
organizat: 

0 0 15 71 0 0 32 24 2 0 8 75 

In timpul stagiului de formare am 
acumulat cunostinte profesionale 

0 0 3 81 0 0 38 21 2 0 4 81 

Privind sansele de integrare pe 
piaţă muncii stagiul efectuat în 
organizatia de primire a avut 
asupra mea  un efect: 

0 0 21 65 0 0 11 48 0 6 24 49 
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5.2 Proiecte Pilot Leonardo da Vinci – Exerciţiul 2006 
 
În anul 2006 au fost depuse 25 de candidaturi pentru proiecte Pilot Leonardo da Vinci. Toate 
candidaturile au fost declarate eligibile. În faza de pre-propunere au fost aprobate 11 candidaturi, 
iar ca urmare a evaluării propunerilor finale au fost aprobate spre finanţare 2 proiecte care s-au 
finalizat în anul 2009. 
Referitor la cele 2 proiecte, finalizate în 2009, ca urmare a evaluării finale s-au constatat 
următoarele: 

o Proiectul numarul RO/06/B/F/PP175026, cu titlul ” SMEACTor- SMEs Action 
Learning Facilitator”, având ca promotor  UNIMPRESA Romania: 

o Produsele dezvoltate in cadrul  proiectului sunt in general de calitate medie, 
reuşind să prezinte informaţii variate din domeniul de analiza (IMM).  

o Suporturile de invăţare sunt în general structurate intr-o manieră modernă de 
abordare, dar varietatea de exemple, module de testare a cunostintelor, exemple 
de bune / rele practici sunt limitate. 

o Există un anumit “dezechilibru” între modurile de abordare / redactare a 
informaţiilor din diferitele manuale, între cantitatea de informatii aferentă fiecarei 
ţări. 

o Componentele on-line ale produselor (manualelor) nu oferă facilităţi suplimentare 
(de tip interactivitate / utilizare multimedia). 

o Proiectul se caracterizează prin următoarele: 
 Puncte tari: 

• Parteneriat multiactor; 

• tema de interes in zona IMM-urilor; 

• Managementul de proiect a fost echilibrat intre parteneri (dpdv 
responsabilitati); 

 Puncte slabe: 
• Nu poate fi pusă în evidenţă o metodologie exacta de validare a 

produselor proiectului; 

• Modulele de training nu au asociate sisteme de verificare a 
cunoştintelor; 

• Slaba utilizare a sistemului de formare la distanţă. 
 

o Proiectul numarul RO/06/B/F/NT175014, cu titlul ” Valorisation of an Experiment-
based Training System through a Transnational Educational Network 
Development ”, având ca promotor  Universitatea Transilvania Brasov: 

o În general, activităţile în parteneriat au dovedit o implicare activă a partenerilor şi 
interesul acestora pentru buna finalizare a proiectului.  

o Calitatea produselor intermediare / finale este medie/slabă. 

o Anumite activităţi prevăzute în programul de lucru nu au fost implementate. 
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o Se consideră că impactul proiectului este relativ redus datorită limitării acţiunilor 
de diseminare / valorificare şi focalizarea aceastora către mediul academic; în 
plus, orientarea VET a proiectului a fost redusă în raport cu cea tehnologică.  

o Proiectul se caracterizează prin următoarele: 
 Puncte tari: 

• Buna colaborare în parteneriat; 

• Dezvoltarea unei structuri de laboratoare virtuale. 
 Puncte slabe: 

• Produsele finale sunt prezentate la nivel academic / tehnic / 
conceptual, existând serioase rezerve cu privire la eficienţa 
acestora într-un mediu VET; 

• Activităţile de diseminare s-au implementat mai ales la nivel 
academic / inter-universitar; 

• Implicarea grupurilor ţintă a fost foarte redusă. 
 
VI. Concluzii 

 Referitoare la proiectele de Mobilitate Leonardo da Vinci: 
o Numărul candidaturilor şi proiectelor PLM aprobate este mult mai mic decât cel 

referitor la grupurile ţintă IVT şi VETPRO. Pentru creşterea acestui număr se vor 
intensifica activităţile de informare, promovare şi formare având ca grup ţintă 
IMM-uri, Camere de comerţ şi Industrie, Autoritate locala, Agenţii Judeţene de 
Ocupare a Forţei de Muncă. 

o Caracteristicile organizaţiilor candidate şi a celor beneficiare pun în evidenţă 
diversitatea factorilor interesaţi de formari profesionale prin mobilităţi 
transnaţionale; 

o Numărul organizaţiilor din mediul rural, chiar dacă a crescut de la un an la altul 
(din 2007 în 2009), este mult mai mic decât al celor din mediul urban. Datorită 
acestui fapt se vor intensifica activităţile de informare, promovare şi formare la 
care să participe factori interesaţi din mediul rural. 

o Între 2007 şi 2009, numărul de beneficiari noi este în fiecare an de aproximativ 
30-40% din numarul total de beneficiari din anul respectiv, ceea ce reprezintă un 
nivel bun de atragere de noi beneficiari. 

o Tematicile abordate în proiecte şi obiectivele acestora permit atingerea la nivel 
naţional a  obiectivelor Programului Leonardo da Vinci. 

o Distribuţia geografică a proiectelor este neuniformă. Pe parcursul celor 3 ani de 
implementare a LLP, s-a remarcat o slabă reprezentare la nivelul euro-regiunilor: 
Sud, Nord-Vest, Sud –Est şi la nivelul judeţelor Alba, Ilfov, Vrancea, Calarasi, 
Covasna, Olt, Gorj, Mures, Braila, Satu-Mare, Sălaj. Din acest motiv se vor 
intensifica activităţile de informare şi promovare în aceste zone geografice. 

o Atât din evaluarea implementării proiectelor de către experţii departamentului cât 
şi din declaraţiile participanţilor reiese faptul că pentru majoritatea proiectelor, 
calitatea programelor de formare este bună sau foarte bună. 
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o Proiectele în cazul cărora s-au remarcat probleme în implementare sau în 
raportare sunt de cele mai multe ori proiecte în care s-a colaborat cu parteneri 
intermediari. Pentru îmbunătăţirea calităţii parteneriatelor, Agenţia Naţională va: 

 Sprijini posibilii candidaţi în găsirea de parteneri direcţi; 
 Promova participarea factorilor interesaţi la vizite pregătitoare şi seminarii 

de contact; 
 Organiza în 2010 un Seminar de contact în Romania, cu tema „ 

Transnational mobilities for a better insertion on the labour market” 
o Prin proiectele IVT implementate, Agenţia Naţională s-a implicat alături de 

CNDIPT în implementarea ECVET în Romania. Acest lucru s-a făcut şi se face 
cu efort remarcabil din partea experţilor departamentului. S-au remarcat dificultăţi 
în redactarea acordurilor de formare pentru mulţi dintre beneficiari şi dificultăţi în 
evaluarea acestor acorduri de către experţii departamentului. Din acest motiv se 
recomandă organizarea de sesiuni de formare privind standardele ocupaţionale, 
standardele de pregătire profesională şi a programelor de pregătire profesională 
adecvate diferitelor calificări şi niveluri de calificare, cu formatori de la CNDIPT, 
CNFP şi CNFPA atât pentru expertii departamentului cât şi pentru beneficiari. 

o Majoritatea documentelor suport depuse de beneficiari la raportarea finală sunt 
corect întocmite şi pun în evidenţă implementarea proiectelor în forma prevăzută 
în candidatură, în programul de pregătire şi în cel de formare profesională. Există 
însă şi beneficiari care trimit în prima fază a raportării documente greşit 
întocmite, care trebuie refăcute, uneori de mai multe ori. Toate aceste situaţii 
îngreunează procesul de evaluare şi uneori întârzie evaluarea finală a proiectelor. 
Pentru respectarea termenelor, experţii departamentului sunt nevoiţi să depună un 
efort deosebit şi să lucreze multe ore peste program. Pentru evitarea sau reducerea 
la minim a unor astfel de situaţii se vor multiplica reuniunile organizate de 
experţii departamentului pentru informarea şi formarea reprezentanţilor 
beneficiarilor în vederea raportării finale. 

o Din modul în care participanţii la proiectele de mobilităţi 2007 au răspuns la 
chestionarele pentru evaluarea impactului reiese că în majoritatea proiectelor, 
pregătirea generală cu privire la Programul Leonardo da Vinci şi la proiectele în 
cadrul cărora au beneficiat de formare profesională prin mobilităţi transnaţionale 
nu a fost făcută eficient. Din acest motiv, în reuniunile de informare în vederea 
contractării, experţii departamentului vor  insista asupra acestor aspecte. 

o De la un an la altul, din 2007 în 2009, s-a constatat o îmbunătăţire a modului de 
implementare a proiectelor şi a gradului de absorbţie a fondurilor europene. Acest 
lucru a fost posibil prin activitatea experţilor departamentului şi prin modul în 
care aceştia au înţeles să înveţe din problemele întâmpinate pe parcursul 
implementării proiectelor. 

 Referitor la proiectele de Transfer de inovaţie şi a proiectelor Pilot: 
o Deoarece numărul candidaturilor depuse şi calitatea acestor candidaturi nu a fost 

conform aşteptărilor Agenţiei Naţionale, s-au luat mai multe măsuri pentru 
îmbunătăţirea acestei situaţii: 

 S-au diversificat şi intensificat activităţile de informare/promovare; 
 S-a organizat un seminar de contact în 2007 dedicat proiectelor de transfer 

de inovaţie; 
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 Începând din anul 2009 s-au organizat, pentru fiecare proiect aprobat, 
reuniuni de analiză a candidaturii şi s-au solicitat, în vederea contractării, 
actualizari şi îmbunătăţiri ale planurilor de implementare a proiectelor; 

 S-a diversificat şi intensificat procesul de monitorizare a proiectelor. 
 Referitor la proiectele de Parteneriat 

o Deoarece în urma evaluării rapoartelor de progres: 
  s-a constatat că unii beneficiari întâmpină greutăţi şi/sau au înregistrat 

întârzieri în derularea proiectelor, s-a actualizat planul de monitorizare şi 
cel de control, atât pentru a se putea oferi sprijin suplimentar celor aflaţi în 
dificultate cât şi pentru a evita situaţiile de invalidare de cheltuieli şi 
absorbţie parţială a granturilor; 

 s-au remarcat mai multe proiecte care ar putea fi exemple de bună 
practică, s-a actualizat planul de monitorizare pentru colectarea de 
informaţii necesare diseminarii acestor proiecte şi exploatării rezultatelor 
lor atât la nivel naţional cât şi la nivel internaţional. 
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PROGRAMUL SECTORIAL GRUNDTVIG 

 

1. INTRODUCERE 

PREZENTAREA GENERALA A ACTIUNILOR PROGRAMULUI GRUNDTVIG IN 
2009  
 

Programul sectorial Grundtvig vizează derularea de proiecte europene destinate educaţiei 
adulţilor. Adultul, în sensul în care este văzut el în cadrul acestui program este orice persoană 
care are peste 16 ani şi care, din diferite motive, nu a absolvit nicio şcoală sau nu a încheiat 
învăţământul obligatoriu şi doreşte să reintre în sistemul obligatoriu de educaţie sau să îşi 
continue studiile şi pregătirea prin forme alternative. De asemenea, adultul vizat este şi acela 
care, deşi a absolvit formele de educaţie iniţială şi în prezent are sau nu o ocupaţie, doreşte să îşi 
îmbunătăţească competenţele, să îşi schimbe domeniul profesional sau să îşi pună în valoare 
talentele.  
 
În oricare din aceste cazuri persoanele dezavantajate, defavorizate (din diferite puncte de 
vedere) şi persoanele cu nevoi speciale sunt considerate grupuri ţintă prioritare pentru oricare 
dintre acţiuni. Programul se adresează instituţiilor sau organizaţiilor care asigură sau facilitează 
educaţia acestora. 
 
Obiectivele specifice 
 
Prin acţiunile şi activităţile derulate în cadrul proiectelor programul Grundtvig urmăreşte: 

• să răspundă provocărilor educaţionale impuse de îmbătrânirea populaţiei/ creşterea speranţei 
medii de viaţă în Europa; 
• să sprijine oferta şi să răspundă cererii de alternative educaţionale pentru adulţi, cu scopul de 
a ameliora cunoştinţele şi competenţele acestora. 

Acţiuni 
Programul Grundtvig are în componenţă mai multe acţiuni, destinate realizării mobilităţilor 
individuale sau proiectelor.  

Mobilităţile individuale includ stagii, plasamente, cursuri sau schimburi de experienţă 
între cei implicaţi în organizaţii sau instituţii de educaţia adulţilor - formale sau non-
formale, sesiuni de formare sau de dezvoltare profesională a personalului implicat în 
educaţia adulţilor; vizite pregătitoare destinate constituirii Parteneriatelor şi elaborării 
viitoarelor proiecte Grundtvig. 

 

 

http://www.anpcdefp.ro/programe/llp/grundtvig/tipuri.html#mobi�
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Mobilităţile reprezinta activitatea centrala  pentru mai multe acţiuni, şi anume: 

Mobilităţi de formare continuă (MOF) pentru personalul din domeniul educaţiei adulţilor           

Obiectivul principal al acţiunii Formare Continuă a personalului implicat în educaţia adulţilor 
este acela de a contribui la ameliorarea calităţii educaţiei pe tot parcursul vieţii, prin acordarea 
posibilităţii de a participa la cursuri de formare cu durata de până la şase săptămâni. 

Acestea se pot desfăşura într-o ţară europeană, fiind destinate persoanelor care lucrează în 
instituţii de educaţie a adulţilor (în cel mai larg sens) sau care sunt implicate în formarea unor 
astfel de persoane. Participanţii sunt încurajaţi să îşi îmbunătăţească abilităţile lor practice de 
predare, coaching sau consiliere şi să capete o viziune europeană asupra a ceea ce înseamnă 
învăţare pe tot parcursul vieţii. 

Sesiunile de formare trebuie să se desfăşoare într-o altă ţară europeană decât ţara de origine a 
participantului, acesta putând să opteze pentru cursuri structurate destinate personalului implicat 
în educaţia adulţilor, care au o dimensiune europeană evidentă în ceea ce priveşte tema, 
conţinutul precum şi profilul formatorilor şi al participanţilor; cursurile durează, în mod normal, 
cinci zile lucrătoare.  

Cursurile oferă participanţilor informaţii privind conţinuturile şi metodologiile de predare/ 
învăţare pentru adulţi, oportunităţile şi modalităţile de creştere a accesului la învăţare pentru 
adulţi, managementul educaţiei adulţilor, sisteme şi politici de educaţie a adulţilor. 

Vizite şi schimburi pentru personalul din domeniul educaţiei adulţilor (VISA) 

Acţiunea contribuie la îmbunătăţirea calităţii educaţiei adulţilor (de tip formal, non-formal şi 
informal), permiţând personalului care lucrează sau intenţionează să lucreze în acest domeniu să 
beneficieze de o vizită cu scop profesional, într-o ţară participantă la Programul de Învăţare pe 
tot Parcursul Vieţii, alta decât cea din care provine sau lucrează, să participe la stagii de tip job 
shadowing, sau la seminarii şi conferinţe dedicate educaţiei adulţilor. 

Asistenţi Grundtvig (GRAS) 

Este acţiunea care îşi propune să ofere experienţe de formare pentru viitorii sau recent calificaţii 
profesori şi formatori de adulţi, într-un context european. Aceasta permite personalului care 
lucrează sau intenţionează să lucreze în domeniul educaţiei adulţilor (de tip formal, non-formal 
sau informal) să petreacă o perioadă de 13-45 săptămâni ca Asistent Grundtvig în cadrul unei 
organizaţii de educaţia adulţilor, într-o ţară participantă la Programul de Învăţare pe tot Parcursul 
Vieţii, alta decat ţara de origine. 
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Vizite pregătitoare (VP) 

Vizitele sunt destinate reprezentantului unei instituţii care doreşte să participe la un seminar de 
contact sau la o întâlnire cu potenţiali parteneri pentru realizarea unui Parteneriat sau proiect 
Grundtvig.  

Proiecte Grundtvig 

Parteneriate pentru învăţare (PAR) 

Acţiunea are ca principal obiectiv realizarea de proiecte între instituţii europene care îşi propun, 
pe perioada a doi ani, să coopereze în diverse forme, să realizeze activităţi şi produse specifice 
domeniul educaţiei adulţilor şi să schimbe experienţe pe teme de interes comun pentru instituţiile 
participante. 

Ateliere Grundtvig (GRAT) 

Atelierele reunesc persoane sau grupuri de adulţi din diferite ţări care doresc să experimenteze 
modalităţi inovative şi multinaţionale de învăţare, menite să contribuie la dezvoltarea lor 
personală, potrivit nevoilor acestora. Adultul implicat participă la acest gen de activităţi în alte 
ţări decât cea de origine (cu condiţia ca aceasta să participe la Programul de Învăţare pe Tot 
Parcursul Vieţii). 

Proiecte pentru Voluntarii Seniori (GIVE) 

Acţiunea finanţează proiecte bilaterale care sprijină initiative de cooperare europeană pentru 
Voluntarii Seniori, desfăşurate între organizaţii situate în două ţări participante la Programul de 
Învăţare pe tot Parcursul Vieţii. 

Toate acţiunile prezentate mai sus sunt gestionate de Agenţia Naţională, fiind denumite acţiuni 
descentralizate. Pe lângă acesta există acţiuni centralizate ale programului care sunt gestionate de 
Agenţia Executivă de pe lângă Comisia Europeană şi anume: 

 Proiecte Multilaterale  

Sunt proiecte de dimensiuni mari, în al căror parteneriat intră instituţii experimentate, al căror 
scop este acela a realiza activităţi şi produse menite să amelioreze sistemele de educaţie a 
adulţilor prin dezvoltare şi transfer de inovaţii şi bune practici.  

Reţele de experţi şi organizaţii  

Reţelele Grundtvig vizează în mod deosebit dezvoltarea de mijloace pedagogice în domeniul 
educaţiei adulţilor, identificarea, îmbunătăţirea şi diseminarea de bune practici şi metode 
inovative relevante, furnizarea de materiale şi conţinuturi pentru facilitarea activităţilor de 
cooperare şi stimularea dimensiunii interactive între instituţii, dezvoltarea de instrumente pentru 
analiza de nevoi şi pentru asigurarea calităţii în domeniul educaţiei adulţilor. 

http://www.anpcdefp.ro/programe/llp/grundtvig/tipuri.html#vizite�
http://www.anpcdefp.ro/programe/llp/grundtvig/tipuri.html#multi�
http://www.anpcdefp.ro/programe/llp/grundtvig/tipuri.html#retele�
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Măsuri acompaniatoare  

Acţiunea are ca scop finanţarea de proiecte care promovează obiectivele Programului Grundtvig 
şi sprijină o serie de activităţi care nu sunt eligibile în cadrul programului Grundtvig, dar pot 
contribui în mod evident la atingerea obiectivelor acestuia. 

 

2. ASPECTE GENERALE PRIVIND PROGRAMUL IN 2009 

Pentru acţiunile Grundtvig care s-au derulat exclusiv de-a lungul anului 2009 informaţii 
semnificative pot fi oferite la nivel de selecţie şi mai puţin în ceea ce priveşte impactul acestora 
(care va fi urmărit în anul următor). Proiectele care s-au încheiat în anul 2009, dar au debutat în 
anii anteriori vor fi analizate în ceea ce priveşte impactul în partea din raport referitoare la 
realizările programului în perioada 2007-2009. 

 

₪ Mobilităţile de formare continuă pentru personalul din domeniul educaţiei adulţilor 
 
În anul 2009 au fost primite 244 de aplicaţii, mai mult decât dublu faţă de anul 2008. Principalii 
factori pentru această schimbare au fost, creşterea bugetului programului Grundtvig respectiv al 
acţiunii şi Apelul suplimentar la candidaturi MOF şi VISA lansat în 16 noiembrie 2009.  
 
Din totalul de 244 de aplicaţii 141 au fost aprobate, 80 au fost respinse din cauza calităţii scăzute 
iar 23 au fost declarate ineligibile (cele mai frecvente situaţii de ineligibilitate au fost lipsa 
semnăturii aplicantului sau lipsa anumitor documente ce trebuiau să însoţească formularul de 
candidatură). De asemenea, din totalul de 141 candidaturi aprobate 11 beneficiari au renunţat la 
grant, principalul motiv fiind anularea cursului de către organizator. 
 
Se remarcă faptul că, deşi cererea pentru cursuri a fost mare şi sunt foarte multe persoane 
interesate de această acţiune, există în continuare o problemă legată de calitatea candidaturilor. 
Aproape jumătate din numărul total de candidaturi au fost respinse, iar o parte dintre acestea au 
fost declarate ineligibile (nu corespundeau cerinţelor formale). Candidaţii ar trebui să consulte, 
prin urmare, cu mai multă atenţie toate documentele puse la dispozitţie de Agenţie (Apelul 
Naţional, Apelul European şi Ghidul candidatului) şi să acorde o mai mare importanţă 
informaţiilor oferite. 
  
Programul oferă o gamă largă de cursuri de formare dar, în acelaşi timp, candidaţii au libertatea 
de a alege cursuri care nu sunt în baza de date Grundtvig. 231 de candidaţi au optat pentru 
cursuri de formare din această bază de date a programului şi doar 13 pentru cursuri din afara 
bazei. Cele mai multe dintre cereri (97,95%) au fost pentru cursuri generale de formare şi un 
procent foarte mic (0,7%) pentru cursuri de limbă străină. 
 
Pentru cele 141 de candidaturi aprobate, beneficiarii au aparţinut unor categorii diferite. Astfel, 
50% au fost profesori, 20%  au fost persoane care deţin funcţii de conducere 16% personal 
administrativ, 14% formatori în educaţia adulţilor. De asemenea, printre beneficiari s-au 
numărat şi consilieri sau consultanţi în carieră, manageri educaţionali, inspectori. 

http://www.anpcdefp.ro/programe/llp/grundtvig/tipuri.html#altele�
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A existat o singură candidatură pentru formarea exclusivă de competenţe lingvistice, restul 
candidatilor optând pentru cursuri generale de formare individuală.  
 
Limbile de lucru pentru care au optat candidaţii aprobaţi au fost: engleza (101 cereri din 141), 
franceza (37 de cereri) şi italiana (3 cereri). 
În ceea ce priveşte opţiunile aplicanţilor pentru ţările de destinaţie, Franţa şi Italia se află în topul 
preferinţelor. În tabelul următor se regăseşte repartizarea candidaturilor în funcţie de ţara gazdă. 

 
Distribuţia candidaturilor aprobate în funcţie de ţara de destinaţie 

 
 

 
Există o bună distribuţie a candidaturilor în funcţie de tipul organizaţiilor din care fac parte 
aplicanţii atât formale cât şi non-formale. Dintre acestea putem menţiona:  

 şcoli vocaţionale sau profesionale; 
 organizaţii non-guvernamentale; 
 centre de formare, consultanta si consiliere pentru adulti 
 universităţi sau instituţii de învăţământ superior; 
 autorităţi regionale de educaţie 
 asociaţii 
 şcoli generale. 

 
Printre cele mai frecvente tematici solicitate de candidaţii aprobaţi se numără: 

 teme pedagogice şi didactice; 
 educaţie interculturală; 
 managementul educaţiei adulţilor; 
 managementul proiectelor europene; 
 dimensiunea europeană şi cetăţenia europeană; 
 noile tehnologii/T.I.C.; 
 cetăţenia activă (incluzând democraţia şi drepturile omului); 
 competenţe de bază pentru adultul care învaţă; 
 predarea şi învăţarea limbilor străine; 
 teme culturale. 

 
Se remarcă o tendinţă crescută pentru dezvoltarea unor competenţe specifice ale adultului care 
învaţă, iar contextul intercultural (european) este de o mare importanţă. 
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În urma retragerii unui număr de 11 candidaturi dintre cele aprobate, au fost finanţate 131. 
Astfel, au fost acordaţi în total 175.428€, iar pentru fiecare beneficiar în parte, în medie 
1.244,17€, costurile fiind distribuite în medie astfel: 
  
Costuri pentru transport 107.74€ 
Costuri pentru subzistenţă 630,79€ 
Costuri pentru cursuri/formare 505,64€ 
Total  1.244,17€

 

Distribuţia aplicanţilor în funcţie gen, aşa cum poate fi observat din graficul de mai jos, a fost de 
19 % bărbaţi şi 81% femei iar vârsta media a fost de  41 de ani pentru bărbaţi şi 39 de ani pentru 
femei. 

19%

81%

M
F

 

 

₪ Vizite şi schimburi pentru personalul din domeniul educaţiei adulţilor  
 

Numărul total de aplicaţii pentru această acţiune în anul 2009 a fost de 38, dintre care 23 au fost 
aprobate, 8 au fost respinse din cauza calităţii scăzute şi 7 au fost declarate ineligibile, 
principalul motiv fiind aplicarea pentru cursuri structurate.  
 
Tipurile de activităţi pentru care au aplicat candidaţii au vizat în special : 

- Conferinţe şi Seminarii Europene ; 
- Stagii de Job shadowing; 
- Studierea diferitelor aspectelor ce ţin de educaţia adulţilor. 

Cei mai mulţi dintre aplicanţi se regăsesc în următoarele categorii profesionale : 
- Profesori (în domeniul educaţiei adulţilor) ; 
- Persoane care detin funcţii de conducere ; 
- Consilieri / Supervizori în carieră ; 
- Formatori. 

 
Tipurile principale de organizaţii din care fac parte beneficiarii care au aplicat pentru această 
secţiune au fost: organizaţii non-guvernamentale, instituţii de învăţământ gimnazial şi superior, 
instituţii de educaţie a adulţilor.  
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În ceea ce priveşte domeniul activităţii instituţiilor gazdă, se regăsesc asociaţii non-profit, 
asociaţii de educaţie a adulţilor , autoriţăţi publice naţionale 
 
Temele propuse au fost vizat : 

- Educaţia parentală ; 
- Metode de creştere a motivaţiei pentru învăţare ; 
- Managementul în educaţia adulţilor ; 
- Dezvoltarea cursurilor de training ; 
- Integrarea socială. 

 
Grantul total acordat pentru această acţiune a fost de 35,724 € 
 
Persoanele care au candidat au fost în marea majoritate de gen feminin (81,5%). 
 

F

M

 
 
₪ Asistenţi Grundtvig 
 
În anul 2009 au fost trimise 5 candidaturi pentru această acţiune. Dintre cele 5 au fost aprobate 2 
candidaturi. Cele 3 respinse au avut o calitate scăzută. Una dintre barierele în alegerea acestei 
acţiuni este perioada mare a stagiului (între 13 şi 45 de săptămâni) corelată cu lipsa de la locul de 
muncă al aplicantului.  
 
Tipurile de organizaţii din care au provenit cei 5 candidaţi sunt: 

 Şcoli profesionale sau vocaţionale – 3 
 Universităţi sau instituţii de învăţământ superior – 1  
 Instituţii de formare individuală a profesorilor – 1  

 
Persoanele ale căror candidaturi au fost aprobate au provenit din prima şi ultima categorie de 
instituţii enumerate mai sus, ele făcând parte din categoriile: inspector, respectiv profesor în 
educaţia adulţilor. Cei doi candidaţi aprobaţi au optat pentru ţările de destinaţie Belgia şi Spania. 
Instituţiile gazdă alese au fost instituţii furnizoare de educaţie pentru adulţi. 
 
Din cele 2 candidaturi aprobate 1 beneficiar a trebuit să renunţe la stagiu, deoarece instituţia din 
care făcea parte a intrat în reorganizare şi restructurare. 
 
Temele pentru care au optat candidaţii au fost ghidare şi consiliere în carieră, predarea şi 
învăţarea limbilor străine, educaţie interculturală. 
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Grantul total acordat, prin programul Grundtvig, care a durat 22 de săptămâni a fost de 6.341€. 
 
 
₪ Parteneriate pentru Învăţare Grundtvig  
 
În anul 2009, această acţiune a înregistrat 191 de aplicaţii, dintre care au fost aprobate 84, 
aproape dublu faţă de anul 2008, iar celelalte 107 fiind respinse din motive precum: 
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Principalele motive pentru care 41 de aplicaţii au fost declarate ineligibile au fost legate de 
nerespectare cerinţelor din Apelul Naţional (lipsa certificatului de atestare fiscală solicitat in 
cazul instituţiilor de drept privat) sau număr mai mic de 3 parteneri aprobaţi într-un proiect. 
 
Dintre cele 84 de parteneriate aprobate, doar 9 dintre instituţiile participante au fost 
coordonatoare, restul de 75 fiind partenere. Numărul mic de instituţii coordonatoare poate fi 
explicat prin prisma bugetului mic pentru această acţiune Grundtvig în România în ultimii ani. 
De aceea, marea majoritate a instituţiilor a optat pentru rolul de partener în proiect. 
 
Domeniile de activitate ale instituţiilor acceptate sunt din cele mai diverse. Organizaţiile non-
guvernamentale ocupă un prim loc, urmate de Şcolile tehnice/vocaţionale, apoi de Furnizorii de 
educaţie pentru adulţi. Organizaţii precum penitenciarele, autorităţile publice regionale, 
organizaţiile culturale, autorităţile publice naţionale, bibliotecile sau asociaţiile pentru educaţia 
adulţilor au înregistrat un număr scăzut de aplicaţii acceptate, dar reprezintă instituţii prioritare 
pentru program. A existat o distribuţie echilibrată între instituţiile publice şi cele private. 
 
Temele abordate la această acţiune au fost de asemenea din cele mai variate. Trebuie menţionat 
că temele care au abordat oportunităţile de învăţare pentru persoanele cu risc crescut de 
marginalizare socială (14) şi cele adresate grupurilor cu nevoi speciale (12) au avut un impact 
foarte mare asupra instituţiilor participante. Foarte puţine instituţii au abordat teme precum etică, 
religie, filosofie (2), voluntariat (1) sau cele care vizează managementul proiectelor europene 
(1). 
 
Bugetul alocat în 2009 se ridică la valoarea de 1.339.000 €. 
 
 
₪ Ateliere Grundtvig  
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Pentru Atelierele Grundtvig în anul 2009 au fost primite 29 de cereri, dintre care au fost aprobate 
10. Motivele care au dus la respingerea celor 19 cereri au fost fie ineligibilitatea acestora (3), fie 
calitatea scăzută (16). Chiar dacă este o acţiune nouă în 2009 nivelul cererii, comparativ cu alte 
ţări, a înregistrat un nivel ridicat. 
 
Numărul de participanţi solicitat de către organizatorii celor 10 workshop-uri a fost de 128 (100 
– străini, respectiv 28 – români). În ceea ce priveşte profilul institutiilor care au candidat, 
preponderente sunt organizaţiile non-guvernamentale cu experienţă în organizarea de diferite 
activităţi de training. De asemenea, au aplicat si universităţi, licee şi autorităţi publice. 
  
În cadrul acestor workshop-uri, au fost propuse ca teme educaţia artistică, dezvoltarea durabilă a 
mediului, educaţia interculturală şi oportunităţile de învăţare pentru persoanele cu risc crescut de 
marginalizare socială. Limba engleză este cea mai frecventă limbă de lucru (la  9 Ateliere), fiind 
urmată de limba franceză (1). 
 
Grantul alocat pentru această acţiune a fost de 135.800 €. 
 

 
₪ GIVE: Proiecte pentru Voluntarii Seniori 
 
În anul 2009 au fost primite 9 candidaturi, dintre care 5 ale instituţiilor coordonatoare de proiect 
şi 4 ale instituţiilor partenere. In urma procesului de selecţie 4 institutii au fost respinse: 2 în 
urma procesului de consultare inter-agenţii, moment in care partenerul acestora a fost declarat 
ineligibil sau respins, iar 2 au fost respinse din cauza calităţii scăzute a acestora. 
 
Cele 9 candidaturi au provenit de la: 

 instituţii furnizoare de educaţie pentru adulţi - 1 candidatură aprobată din 3 aplicaţii;  
 asociaţii non-profit - 3 candidaturi aprobate din 3; 
 ONG-uri - 1 candidatură aprobată din 2; 
 centre private de cercetare - 1 aplicaţie (neaprobată). 

 
Candidaturile pentru această acţiune presupun implicarea unui număr de voluntari din partea 
instituţiilor participante. În funcţie de acest criteriu, candidaturile aprobate s-au repartizat astfel: 

 
2 voluntari 1 aplicaţie 
3 voluntari 2 aplicaţii 
4 voluntari 1 aplicaţie 
6 voluntari 1 aplicaţie 

  
Toate cele 5 candidaturi aprobate au avut ca obiective principale îmbunătăţirea calităţii 
personalului şi a persoanelor care învaţă, dar şi îmbunătăţirea calităţii  parteneriatelor cu alte 
organizaţii de educaţie a adulţilor. Alt obiectiv propus de 4 din cele 5 instituţii a fost asistarea 
grupurilor sociale vulnerabile. De asemenea, s-a urmărit: facilitarea practicilor inovative şi 
transfeul acestora, utilizarea T.I.C. şi susţinerea progreselor în abordările pedagogice. 
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Temele principale care au apărut în cele 9 candidaturi au fost: 
 învăţarea intergeneraţională / învăţarea la vârste înaintate / cetăţenii seniori; 
 subiecte culturale (incluzând moştenirea culturală); 
 voluntariatul; 
 educaţia artistică; 
 identitatea regională; 
 abordarea grupurilor cu nevoi speciale. 

 

Instituţiile privesc schimbul de voluntari ca o oportunitate pentru români de a învăţa (limbi 
străine sau cum să lucreze într-un proiect european), de a observa modul de lucru din alte 
organizaţii sau de a ajuta la dezvoltarea anumitor activităţi sau proiecte.  

Bugetul alocat în 2009 se ridică la valoarea de 1.339.000 €. 

 

3. METODOLOGIA  SI  REZULTATELE  ANCHETEI  PRIN CHESTIONAR 

Metodologia cercetării 

Prezentul raport şi-a propus, de asemenea, să analizeze aspecte legate de implementarea 
programului Grundtvig în România în perioada 2007-2009.  Pentru obţinerea informaţiilor dorite 
au fost utilizate ca instrumente de cercetare chestionarul special cu întrebări mixte (închise şi 
deschise) şi chestionarul special cu întrebări deschise. Primul chestionar a fost trimis pe 
grupul specific de discuţii Grundtvigers@yahoogroups.com care include persoane care au 
beneficiat de toate acţiunile programului, iar al doilea chestionar a fost trimis numai persoanelor 
pre-selecţionate, care au coordonat la nivel naţional Parteneriate Grundtvig in perioada 2007-
2009 sau care au participat la Mobilităţile de Formare Continuă şi într-un caz şi în altul fiind 
selecţionate persoane şi instituţii cu rezultate foarte bune. 

Numărul celor care au răspuns la chestionarul online a fost de 95 de subiecţi, iar la chestionarul 
dedicat persoanelor şi instituţiilor cu rezultate foarte bune în perioada 2007-2009 a fost de 5 
subiecţi (3 participanţi la Parteneriate pentru învăţare, respectiv 2 participanţi la Mobilităţi de 
formare individuală) pentru chestionarul cu întrebări deschise. 

Rezultatele obţinute 

Aşa cum a fost menţionat şi mai sus, programul Grundtvig se adresează adultului. Vârsta 
beneficiarilor programului Grundtvig este, aşadar importantă. Astfel, în caseta următoare este 
prezentată repartizarea respondenţilor în funcţie de categoria de vârstă în care se încadrează. 
Majoritatea acestora (35,55%) sunt cuprinşi între 31-40 de ani. Numărul beneficiarilor care se 
încadrează între 21-30 de ani este mai mic (16,66%), iar al celor ce depăşesc 60 de ani foarte 
mic.  

Faptul că majoritatea se încadrează unei categorii medii de vârstă (31-40) se corelează cu grupul 
ţintă al programului, adultul de această varsta aflandu-se în perioada de consolidare a propriei 
profesii. De asemenea, în societatea post-modernă, caracterizată printr-o continuă schimbare, 

mailto:Grundtvigers@yahoogroups.com�
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intervine o nouă provocare: reconversia profesională. Proiectele propuse prin programul 
Grundtvig vin în întâmpinarea nevoilor adultului care se confruntă cu aceste situaţii.  

O caracteristică importantă a educaţiei adulţilor este aceea că se adresează adulţilor, indiferent de 
vârsta acestora şi încurajează dezvoltarea personală în orice moment al vieţii. În susţinerea 
acestei idei se află faptul că la proiectele din programul Grundtvig participă şi persoane care au 
peste 60 de ani. Tinerii, cuprinşi între 21-30 de ani sunt în număr mai mic. De cele mai multe ori, 
persoanele din aceasta categorie sunt încă în perioada de formare iniţială, ceea ce poate constitui 
un motiv pentru care participarea la acest program este mai redusă. 

 

Caseta nr.1 – Repartizarea pe categoriile de vârstă şi gen 

          

            

 

Dintre toţi participanţii 82,1% sunt de gen feminin, iar 17,9% de gen masculin. Diferenţa  este 
semnificativă. Persoanele de gen feminin manifestă un interes crescut pentru participarea la 
acţiuni care conduc la propria dezvoltare profesională şi reprezintă majoritatea celor care 
lucrează în domeniul educaţiei, participanţii la acţiunile Grundtvig practic reproducând situaţia 
participării la instituţiile şi programele de educaţie în general.  

Datorită caracterului naţional al programului, respondenţii au fost din diferite zone ale ţării, cel 
mai mare număr fiind însă din Bucureşti (17,24%).  Instituţiile din care provin respondenţii oferă 
educaţie formală sau non-formală (ceea ce este conform regulamentului programului). Statistic, 
datele reieşite din chestionar relevă faptul că un procent mai mare este ocupat de participanţii la 
programul Grundtvig care au provenit din instituţii de educaţie non-formală (peste jumătate 
dintre aceştia provind din astfel de instituţii ).  

Tipurile de instituţii cărora aparţin respondenţii sunt: 

 Educaţie de nivel preuniversitar – 34,4% 

 ONG-uri / Asociaţii – 32,2% 

 Universităţi – 8,9% 
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 Centre de formare – 6,7% 

 Case ale Corpului Didactic – 4,4% 

 Primării – 2,2% 

 Penitenciare – 2,2% 

 Autorităţi publice la nivel local şi naţional – 2,2% 

 Inspectorate şcolare – 1,1%. 

Acţiunile la care au participat respondenţii sunt diferite. Parteneriatele de învăţare ocupă locul 
întâi, urmate de Mobilităţi de formare, Vizite pregătitoare/ Seminarii de contact (organizate în 
România), Proiecte multilaterale şi Ateliere Grundtvig.  

Aşa cum era de aşteptat, cea mai mare parte din respondenţi au participat la acţiuni care există 
din anul 2007 (odată cu apariţia LLP) sau chiar de dinainte, din perioada în care exista programul 
Socrates. Remarcabil este faptul că au participat la anchetă organizatori şi participanţi la o 
acţiune nouă (Atelierele Grundtvig), dar care se pare că a avut un succes deosebit, cât şi cei care 
au beneficiat de participarea la un seminar de contact, considerând că acest lucru a avut un 
impact semnificativ asupra lor sau a instituţiei acestora. 

Modalităţile prin intermediul cărora persoanele din diverse medii află despre programul 
Grundtvig şi oportunităţile oferite de acesta sunt diverse. Este important de ştiut că cele mai 
cunoscute surse de informare au fost pagina web a Agenţiei şi e-lista Grundtvigers. Toate sursele 
utilizate sunt prezentate în continuare: 

Caseta nr.2 – Surse de informare utilizate cu privire la programul sectorial Grundtvig 
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33,7% dintre persoane au participat la proiecte în calitate de beneficiari - adulţi care învaţă, 
profesori, formatori, persoane care au beneficiat de mobilităţi, 30,1% ca  responsabili de 
proiect, 21,7% coordonatori de proiect (din România), iar 14,5% ca membri de echipă. 
Beneficiarii şi responsabilii de proiect au fost cei mai interesaţi să răspundă solicitării de a oferi 
informaţii legate de proiectele la care au participat.  

Proiectele care primesc finanţare acoperă o gamă largă de teme şi grupuri ţintă. În urma 
chestionarului, a rezultat faptul că cele mai multe proiecte la care s-au referit  respondenţii au 
avut ca grupuri ţintă profesori şi educatori. Alte categorii importante de beneficiari sunt: 
formatori, persoane dezavantajate, părinţi, voluntari, consilieri, minorităţi etnice. 

Obiectivele acestor proiecte sunt foarte importante, deoarece traduc capacitatea de organizare a 
parteneriatului, în funcţie de măsura în care sunt îndeplinite putând  fi apreciat dacă proiectul a 
avut sau nu succes. Majoritatea respondenţilor din această cercetare apreciază că obiectivele 
propuse în cadrul acţiunilor la care au luat parte au fost în mare măsură sau în foarte mare 
măsură îndeplinite. 

Dintre tipurile de obiective propuse (indiferent de acţiunea sau specificul proiectului la care au 
participat respondenţii), cele mai multe de referă la: 

 perfecţionarea competenţelor profesionale; 

 dezvoltarea competenţelor TIC şi integrarea noilor tehnologii în educaţia adulţilor; 

 dezvoltarea competenţelor de management de proiect, competenţelor lingvistice şi de 
comunicare, interculturale etc. 

 promovarea schimbării, a inovaţiei, a dialogului intercultural în spaţiul şcolar şi instituţional; 

 creşterea motivaţiei şi implicării adulţilor şi echipei de proiect în activităţile parteneriatului 
şi în cooperarea europeană; 

 creşterea calităţii serviciilor oferite de instituţiile participante la proiecte (prin dezvoltarea 
competenţelor personalului şi a serviciilor oferite de acestea); 

 stabilirea de reţele la nivel internaţional. 

Fiecare proiect se finalizează cu diferite produse ale activităţilor pe care acesta le-a presupus. De 
cele mai multe ori aceste produse fac ca proiectul să se individualizeze şi să fie oarecum diferit 
de alte proiecte de acelaşi gen. Există o varietate de astfel de produse, unele mai mult sau mai 
puţin originale. Astfel, în caseta de mai jos este un grafic de prezentare a acestora în funcţie de 
frecvenţa utilizării: 
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Caseta nr.3 – Tipuri de produse ale activităţii în proiectele desfăşurate în perioada 2007-2009 

 

 

Alte forme care nu au fost incluse în caseta de mai sus sunt: articole publicate, calendare, 
expoziţii, albume, manuale de bune practici. 

Evaluarea este indispensabilă pentru aflarea gradului de îndeplinire a obiectivelor propuse. Acest 
proces poate fi realizat prin diferite modalităţi. În ceea ce priveşte proiectele despre care se 
discută în acest raport, respondenţii au amintit: 

 prezentarea, în diferite modalităţi, a activităţilor desfăşurate în cadrul proiectului;  

 chestionare de evaluare şi autoevaluare (pe diverse etape); 

 realizarea de micro-proiecte bazate pe aplicarea lucrurilor învăţate; 

 interviuri, discuţii, dezbateri; 

 rapoarte de activitate; 

 probe practice, experimente comportamentale, jocuri de rol (pentru evaluarea diferitelor 
abilităţi dobândite). 

Fiecare proiect finanţat trebuie să se finalizeze cu activităţi de diseminare. Astfel, în funcţie de 
tema generală, de beneficiarii cărora li s-a adesat şi de specificul activităţilor desfăsurate, 
diseminarea şi valorificarea rezultatelor şi produselor proiectelor diferă. Cele mai interesante 
modalităţi utilizate în acest scop au fost: 

 organizarea de mese rotunde, seminarii, workshop-uri tematice cu privire la proiectele 
desfăşurate; 

 prezentarea proiectelor şi a rezultatelor acestora în comunicate de presă, în cadrul a diferite 
conferinţe, şedinte, întâlniri oficiale, cursuri. 
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 Fiecare activitate la care au participat adulţii în cadrul programului Grundtvig şi-a propus să 
dezvolte participantului cel puţin o competenţă. În tabelul de mai jos se regăsesc opiniile 
respondenţilor cu privire la dezvoltarea lor personală şi profesională în cadrul activităţilor la care 
au participat.  

 

Caseta nr.4 – Competenţe şi abilităţi dezvoltate în cadrul proiectelor 

 

 

Se poate observa că, pe plan profesional au fost dezvoltate în special competenţe lingvistice 
(pentru limbi străine) şi abilităţi de a lucra în echipă. În ceea ce priveşte planul personal şi cel 
social, aceste proiecte reuşesc să dezvolte competenţele de comunicare, motivaţia individuală, 
abilitatea de a interacţiona cu ceilalţi. Printre alte competenţe menţionate se numără „competenţe 
de organizare a unor activităţi de învăţare non-formală, capacitatea de a disemina informaţia”. 

Multe dintre proiectele care se desfăşoară aduc elemente inovative în domeniul de activitate al 
instituţiilor participante. În ceea ce priveşte raportul de faţă (respondenţii au participat la 
activităţi în perioada 2007-2009), proiectele la care s-a făcut referire au contribuit la dezvoltarea 
acestor domenii de activitate. Printre modalităţile considerate novatoare ce au dus la dezvoltarea 
domeniului de activitate al instituţiilor participante se numără: 

 extinderea utilizării noilor tehnoloogii în educaţia adulţilor; 

 extinderea şi diversificarea ofertei de formare în domeniul educaţiei adulţilor; 

 realizarea unor materiale curriculare pentru predarea diverselor cursuri; 

 demararea demersurilor pentru organizarea de cursuri online 
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 crearea de legături importante între diferite categorii de beneficiari şi reprezentanţii unor 
instituţii care se adresează acestora; 

 realizarea de reţele de cooperare în domeniul educaţiei cu instituţii din Europa. 

Referitor la impact, în caseta următoare sunt prezentate diverse tipuri de schimbări produse de 
proiectele Grundtvig pe plan instituţional: 

Caseta nr.5 – Schimbări produse la nivel instituţional 

 

 

Unele proiecte au reuşit să aibă un impact important pe plan instituţional, dar şi la nivel de 
comunitate. Astfel, în urma acestor proiecte, o mare parte dintre instituţiile participante au 
devenit mai vizibile pe plan local şi/sau european. De asemenea, participarea la Grundtvig a dus 
la dezvoltarea unor proiecte şi parteneriate cu alte instituţii pe plan local sau european. Reţelele 
formate astfel au dus la îmbunătăţirea calităţii serviciilor oferite de instituţiile implicate.  De 
asemenea, s-au creat punţi de legătură cu alte instituţii care activează în domeniul educaţiei 
adulţilor şi posibilităţi de afirmare pe plan internaţional. Unele dintre instituţiile care au 
beneficiat de finanţare şi au finalizat proiectele în cauză, au candidat din nou la programul 
Grundtvig. 

Un aspect important ce a fost urmărit prin această microcercetare îl reprezintă determinarea 
gradului de satisfacţie a participanţilor cu privire la sprijinul financiar acordat prin programul 
Grundtvig. Astfel, cea mai mare parte a respondenţilor au fost de părere că acest sprijin este 
relativ suficient pentru nevoile proiectului. Cu toate acestea, deşi o bună parte din cheltuieli a 
fost acoperita, au rămas activităţi planificate pentru realizarea cărora a fost nevoie de 
sponsorizări suplimentare (obţinute de instituţiile implicate). Uneori se consideră că rezultatele 
proiectelor ar fi putut fi maximizate dacă fondurile alocate ar fi fost mai mari (calitatea 
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produselor realizate ar fi mai bună). De asemenea, o parte din participanţi relatează faptul că 
transportul pentru mobilităţile de formare nu este mereu în totalitate acoperit de program:  
 
„Sprijinul financiar a acoperit corespunzător efectuarea mobilităţilor şi realizarea activităţilor 
proiectului la nivel minim, a fost nevoie de o contribuţie a organizaţiei pentru a acoperi unele 
costuri, în special cele administrative”. 
 

Domeniul educaţiei adulţilor este unul în continuă dezvoltare. Programul sectorial Grundtvig, 
prin tot ceea ce îşi propune are o contribuţie importantă în acest domeniu. Există multe aspecte 
pozitive care caracterizează acest program. Rugaţi să descrie aceste aspecte, respondenţii 
chestionarelor au enumerat ca puncte tari: 

 acoperirea unui domeniu (educaţia adulţilor) care nu reprezintă neapărat o prioritate în 
România; 

 „susţinerea financiară a unor proiecte de "învăţare" realizate cu grupuri ţintă ce nu-şi găsesc  
locul pe alte linii de finanţare”; 

 „oferirea de şanse egale tuturor organizaţiilor, indiferent de mărime, experienţă, "cifra de 
afaceri" etc. şi incurajarea participării organizaţiilor mici şi a celor care nu au mai fost implicate 
în astfel de proiecte anterior”; 

 facilitarea accesului la contacte internationale utile şi oferirea oportunităţii de formare a unor 
reţele la nivel european; 

 rapiditatea punerii în practică a proiectului; 
 flexibilitatea: posibilitatea de a opta pentru un stagiu de formare care nu figurează în catalog; 
 centrarea pe dezvoltarea personală, aparent mai puţin importantă in alte programe. 

 
Pe lângă aceste lucruri pozitive există însă unele aspecte care, modificate, pot duce la creşterea 
calităţii serviciilor oferite de program. Dintre sugestiile date de respondenţi, amintim: 

  „o mai bună prezentare a programului: cerinţe, cheltuieli şi prezentarea clară a acestora 
înainte de începerea programului”; 

  „simplificarea modalităţilor de accesare”;  

 „crearea unei baze de date cu parteneri potenţiali, organizaţii europene serioase care au fost 
deja implicate în proiecte”; 

  „rezultatele proiectelor ar trebui să fie concentrate pe un site al programului unde să se 
poată găsi link-uri, pagini , informaţii cu rezultatele fiecărui proiect desfăşurat - un site de tip 
didactic.ro”; 

  „diminuarea diferenţelor dintre alocările financiare pe ţări (având în vedere că activităţile 
sunt similare)”; 

 creşterea fondurilor alocate acţiunilor. 

Persoanele care participă la acţiunile din cadrul programului sunt în general mulţumite de 
experienţa dobândită astfel, majoritatea considerând activităţile la care au luat parte ca fiind 
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exemple de bune practici. Cele mai multe persoane ar recomanda şi altora să participe la astfel de 
activităţi. 

Pe lângă toate aceste aspecte, predominant cantitative, raportul de faţă îşi propune să prezinte şi 
o rubrică dedicată unor „poveşti de succes”. Astfel, vor fi prezentate cinci exemple reale de 
proiecte (parteneriate pentru învăţare, respectiv mobilităţi de formare), menite să aducă în prim 
plan desfăşurarea efectivă a unui proiect, atitudinea participanţilor faţă de acesta, noutatea pe 
care o poate aduce un astfel de proiect etc. Nu în ultimul rând, această rubrică îşi propune să 
motiveze potenţialii reprezentanţi de instituţii care pot candida pe viitor pentru o finanţare. 

4. Povestiri de succes  

• Mobilităţi de formare individuală 

₪ Developing intercultural competence in a European context – organizat de Anglolang 
Academy of English, Anglia – 2009  

Beneficiar: I.D.F. – Training Assistant 

Instituţie: SC Trainigart Consulting SRL, Bucuresti 

 

Obiectivele programului: 

a. Identificarea şi dezvoltarea aspectelor de identitate culturală; 

b. Dezvoltarea şi înţelegerea relaţiei dintre limbă şi cultură; 

c. Gestionarea diferenţelor culturale. 

Desfăşurare : 

„Cursul a fost orientat spre teme ce privesc interculturalitatea, profilul cultural si gestionarea din 
punct de vedere cultural al diferitelor situaţii, cum ar fi şedinte, negocieri. 

Cursul a fost interactiv, partea de teorie a alternat cu exemple şi activităţi practice, jocuri de rol, 
simulări de conferinţe şi intâlniri diverse. 

Lucrul în grupuri mici şi discutarea noilor concepte m-a ajutat să identific şi să explorez aspecte 
ale identităţii mele culturale şi a modului cum acestea afectează relaţiile mele cu ale persoane din 
punct de vedere al interculturalităţii. 

Activităţile centrate pe stereotipuri şi importanţa lor în viaţa şi în modul de gândire a unei 
persoane, discuţiile libere cu alţi participanţi la curs, au dus la o mai bună conştientizarea a 
interculturalităţii. 

Au fost create grupuri de lucru în vederea propunerii de diferite stategii de gestionare a unor 
situaţii date. 
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De asemenea, foarte importante în crearea întregului grup format din participanţii la curs, au fost 
activităţile de tip extracurricular organizate de instituţia gazdă, cum ar fi: mersul la cinema, 
teatru şi spectacole tradiţionale populare. Aceste activităţi au avut şi rolul de a explora 
posibilităţile viitoare de a crea noi parteneriate. 

 
Care au fost nevoile instituţiei ? 

Incepând cu luna decembrie a anului 2009, compania pentru care lucrez îşi va extinde portofoliul 
de cursuri cu unul nou, orientat pe interculturalitate, curs ce va fi susţinut de mine. 

Cursul, denumit « Comunicarea Interculturală », va fi destinat managerilor expaţi angajaţi în 
diverse companii multinaţionale din România, care vor învăţa cum să lucreze cu diferiţi oameni 
ce provin din diferite culturi şi cum să se adapteze mai bine la lucrul într-o ţară nouă.  

Plecând de la aspectele precizate mai sus, nevoia de a participa la cursul Grundtvig a fost 
evidentă. Trecerea peste stereotipuri şi gestionarea eficientă a unor situaţii conflictuale generate 
de diferenţele culturale reprezintă primii paşi spre o comunicare eficientă.  

 

Puncte tari: 

- îmbunătăţirea cunoştinţelor despre alte ţări şi culturi; 

- îmbunătăţirea cooperării cu parteneri ce provin din culturi diferite prin conştientizarea într-o 
măsură mai mare a dimensiunii culturale în care lucrăm zi de zi; 

-  participarea la ore de curs active centrate pe jocuri de rol, studii de caz; 

- posibilitatea de a încheia alte parteneriate, datorită legăturilor speciale care se stabilesc pe 
parcursul activităţilor din timpul cursului între participanţi. 

 

Acţiuni premergătoare proiectului 

„Am accesat atât web site-ul organizatorului cât şi alte web site-uri pentru a avea o imagine mai 
clară asupra subiectului cursului şi pentru a strânge cât mai multe informaţii legate de 
comunicarea interculturală, pentru a încerca să identific ce este comun şi ce este diferit în diferite 
culturi europene.  

De asemenea am completat un chestionar, trimis de organizator asupra nevoilor de formare 
legate de subiectul cursului.” 

 
Diseminare: 
Prezentarea cursului şi a conţinutului acestuia l-am făcut în cadrul unui workshop organizat în 
cadrul instituţiei unde lucrez la care au participat managerii, trainerii, consilierii şi 
administratorii. Prezentarea a pornit de la teoria lui Hofstede, utilizand exerciţii practice, discuţii 
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în grupuri mici şi jocuri de rol. Am încercat să scot în evidenţă faptul că apartenenţa la o anumită 
cultură influenţează modul de luare a deciziilor într-o anumită organizaţiei şi raportarea la 
ceilalţi.  

Principalul rezultat al acestui workshop a fost creşterea interesului pentru această temă şi 
încurajarea colegilor si colaboratorilor în alegerea de astfel de stagii de formare ca oportunitate 
în dezvoltarea personală şi profesională şi creşterea nivelului de conştientizare asupra 
manifestării fenomenului de interculturalitate. 

 
Evaluare: 

Evaluarea finală, sub forma prezentărilor individuale a ajutat considerabil la determinarea clară a 
lucrurilor învaţate, cu ocazia participării la curs şi a direcţiilor viitoare de urmat ale fiecăruia. 

 
Caracterul aplicativ al proiectului: 
 

„Pentru mine a fost extrem de utilă participarea la acest curs în primul rând din perspectiva 
introducerii unui nou curs in portofoliul instituţiei unde lucrez, orientat pe interculturalitate, 
începând cu luna decembrie 2009, curs ce va fi susţinut de mine. 

Acesta va fi destinat managerilor expaţi angajaţi în diverse companii multinaţionale din 
România, care vor învăţa cum să lucreze cu diferiţi oameni ce provin din diferite culturi şi cum 
să se adapteze mai bine la lucrul într-o ţară nouă.  

Cursul va fi orientat spre oferirea de răspunsuri la câteva întrebări esenţiale: cum să conducem 
eficient o şedintă interculturală, cum să negociem cu alte culturi şi cum să ne adaptăm la 
realităţile României şi la mediul de lucru specific acesteia.” 

 

₪ Promoting the culture of entrepreneurship – organizat de Foundation of Women 
Entrepreneurs, Malta – 2009  

 

Beneficiar: T.A.V. - Conferenţiar Univ. Dr. 

Instituţie: Universitatea Constantin Brâncuşi, Târgu-Jiu 

 

Obiectivele programului: 

a. Creşterea inovaţiei şi a creativităţii în domeniul antreprenorial; 

b. Dezvoltarea dimensiunii europene în cadrul organizaţiei; 
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c. Formare şi dezvoltarea de competenţe antreprenoriale, lingvistice, interculturale. 

Desfăşurare : 

„Cursul a fost structurat pe 10 module şi s-au dezbătut aspecte relevante pentru societatea bazată 
pe cunoaştere în care dezvoltarea spiritului intraprenorial şi intreprenorial sunt caracteristici 
esenţiale. Astfel  s-au  analizat dintr-o viziune teoretică şi una practică aspecte referitoare la: 
evaluarea potenţialului de businesss, elaborarea planului de afaceri, utilizarea instrumentelor de 
comunicare, organizarea afacerii, obţinerea licenţei de afaceri, contabilitatea şi fluxul financiar, 
cumpărarea unei francize, expansiunea afacerii şi altele.” 

 
Activităţi care au condus spre succes: 
 

 „O activitate importantă consider că este pregătirea cursului privită din mai multe perspective şi 
anume: pregătirea atât lingvistică cât şi ştiinţifică privind ideea de dezvoltare a spiritului 
antreprenorial în contextul unei societăţi în care inovarea în sfera afacerilor  are alte dimensiuni 
şi implicaţii economice şi sociale. Analizele comparative ale studiilor antreprenoriale din 
literatura de specialitate (A. Marshall, J. Schumpeter, F. Knight, P. Drucker) mi-au permis să 
înţeleg mai bine într-un context nou modelul de dezvoltare a unei afaceri moderne. 

Informaţiile privind programul Grundtvig obţinute de pe site-ul ANPCDEFP, precum şi 
legăturile stabilite prin contact de e-amail cu grupul yahoo de discuţii mi-au fost de un real 
sprijin în mai buna organizare şi înţelegere în activitatea pe care urma să o desfăşor.” 

 

Care au fost nevoile instituţiei ? 

Nevoile fundamentale care au determinat participarea la acest proiect au fost cele referitoare la 
„dezvoltarea spiritului antreprenorial atât la nivelul organizaţiei cât şi la nivelul fiecărui membru, 
în special la nivelul studenţilor şi masteranzilor care trebuie să-şi valorifice mai eficient 
cunoştinţele şi competenţele antreprenoriale pe care le dobândesc pe perioada studiului. 

Prin intermediul acestui curs am pus în valoare ideea de reconsiderare a antreprenoriatului şi a 
întreprinderilor europene. Se impune în actualul context economic construirea unui mediu de 
afaceri dinamic, stimulativ, prin crearea de firme, creştere economică şi inovare în condiţii de 
pieţe competitive. 

Acest curs a răspuns şi nevoilor de dezvoltare a dimensiunii europene a organizaţiei din 
următoarele considerente: promovarea culturii antreprenoriale şi creşterea calităţii şi 
productivităţii; dezvoltarea unei pieţe a muncii moderne, flexibile şi incluzivă; promovarea pe 
piaţa muncii a persoanelor inactive, inclusiv din mediul rural”. 
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 Caracterul novator al proiectului: 

„Proiectul aduce un plus de valoare prin faptul că a dinamizat activitatea în cadrul organizaţiei 
din care fac parte, datorită faptului că am dezvoltat o serie de activităţi referitoare la înfiinţarea 
de întreprinderi simulate care reprezintă o excelentă activitate de simulare a activităţii 
antreprenoriale, de dezvoltare de afaceri, de încheiere de tranzacţii comerciale. Această iniţiativă 
se bucură de un mare interes nu numai în rândul studenţilor, dar şi al cadrelor didactice din 
instituţie.” 

  

Puncte tari: 

- formarea unei culturi antreprenoriale moderne specifice noului context economic; 

- îmbinarea activităţii teoretice cu cele practice prin efectuarea unor vizite la firmele de succes 
din Malta; 

- participarea la ore de curs active centrate pe cursant , în cadrul cărora s-a folosit ICT, prezentări 
power-point, jocuri de rol, simulări, studii de caz, etc.; 

- posibilitatea de a încheia alte parteneriate, datorită legăturilor speciale care se stabilesc pe 
parcursul activităţilor din timpul cursului între participanţi. 

 

Acţiuni premergătoare proiectului 

„Am studiat literatura de specialitate în domeniul antreprenoriatului şi am realizat comparaţii 
între modelele de afaceri din diferite ţări având ca suport studiile efectuate de autorii clasici şi 
neoclasici – Schumpeter, P. Drucker, F. Knight. Am elaborat o serie de lucrări şi am participat la 
Conferinţe ştiinţifice organizate pe această temă. Mi-am perfecţionat cunoştinţele de limba 
engleză prin studiu individual.” 

Produse ale activităţii şi utilizarea lor: 

„În urma derulării cursului am început procedura de înfiinţare a « întreprinderii simulate » în 
cadrul facultăţii împreună cu colegii mei. Am diseminat informaţiile la nivelul universităţii şi 
mai ales în rândul studenţilor şi masteranzilor, care sunt de fapt principalii beneficiari ai acestui 
proiect. 

De asemenea prin elaborarea articolului « Programul Grundtvig – o oportunitate a calităţii 
educaţiei pe tot parcursul vieţii », am facut cunoscute rezultate proiectului la nivelul comunităţii 
în rândul adulţilor, fiind în acelaşi timp şi o bună oportunitate pentru persoanele adulte de a iniţia 
proiecte  prin programul Grundtvig. 

Avantajele acestor produse se concretizează în: implicarea mai profundă a adulţilor în  
programele Grundtvig, deschiderea acestora spre lumea afacerilor moderne în care să se 
regăsească şi să se împlinească.” 
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Diseminare: 
Succesul activităţilor de diseminare a fost asigurat de o bună organizare a activităţilor prin 
stabilirea priorităţilor, proiectarea în detaliu a fiecărei activităţi, folosirea metodelor moderne de 
prezentare – macromedia, power point-, implicarea cursanţilor în procesul de prezentare prin 
folosirea unor metode centrate pe cursant, măiestria didactică a celui care diseminează 
informaţia. 

Evaluare: 
Cele mai importante aspecte  în urma evaluării se referă la accentuarea caracterului practic al 
învăţării, necesitatea organizării unor întâlniri, mese rotunde care să dezbată în detaliu anumite 
aspecte considerate relevante pentru cursanţi şi continuitate în desfăşurarea activităţilor propuse. 
 
Caracterul aplicativ al proiectului: 
 

„Pentru mine a fost extrem de util să înţeleg ideea de afaceri, de inovare antreprenorială într-o 
ţara în care spiritul antreprenorial se întâlneşte la orice pas, în care micile afaceri de succes , mai 
ales în sfera serviciilor au determinat o creştere economică ridicată şi o calitate a vieţii deosebită 
în această ţară. Aspectele culturale, schimburile de experienţă cu formatorii şi cu ceilalţi 
participanţi la curs au constituit un bun prilej de multiculturalism, de respect faţă de valorile 
europene, de dezvoltare a spiritului civic, de îmbunătăţire continuă a calităţii vieţii.” 

• Parteneriate pentru învăţare 

₪ Intercultural dialogue can begin with a photo – 2007 - 2009 

Parteneri : Polonia, Italia  

Responsabil proiect/ coordonator naţional: P.A.M. - Vice-presedinte Reper 21 

Instituţie: Asociaţia Reper 21 – instituţie coordonatoare 

Obiectivele programului: 

a. Să construiască un parteneriat european pentru promovarea interculturalităţii prin arta 
fotografiei; 

b. Să educe fotografii amatori locali să valorifice prin fotografiile lor aspectele interculturale ce 
caracterizează comunitatea în care trăiesc; 

c. Să sensibilizeze populaţia locală privind beneficiile interculturalismului, prin organizarea unor 
expoziţii în comunităţile locale. 

Desfăşurare : 

„Proiectul IDCBP (Intercultural dialogue can begin with a photo) a avut ca obiectiv general să 
promoveze dialogul intercultural european printr-un mijloc artistic, mai precis fotografia, gândită 
ca o “artă de intervenţie socială”. Prin intermediul a trei tabere de “fotografie interculturală” în 
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cele 3 locaţii ale proiectului (Sulina, Lodz şi Citta di Castello), 18 fotografi amatori aleşi din 
aceste 3 comunităţi au realizat o serie de fotografii interculturale, menite să imortalizeze dialogul 
intercultural în fotografie, ca apoi acesta să continue în jurul fotografiei, în cadrul unor expoziţii 
realizate în cele 3 locaţii cu cele mai bune fotografii realizate în proiect.” 

Activităţi care au condus spre succes: 
 

„Una dintre cele mai importante activităţi din cadrul IDCBP, care au asigurat succesul 
proiectului, a fost faza de recrutare a celor 18 fotografi amatori (adult learners). Aceştia au fost 
aleşi din cele 3 locaţii ale proiectului. Pe lângă acest criteriu, fiecare dintre cei 3 parteneri a 
urmărit ca participanţii să aibă şi competenţe bune de fotografie, pe care să le pună în aplicare în 
cadrul celor 3 workshopuri. Venind din comunităţi izolate, dezavantajate geografic (şi chiar 
social cum este cazul Sulinei), aceştia au avut o foarte mare deschidere faţă de nou, faţă de 
comunităţile locale vizitate şi faţă de restul participanţilor (străini) la workshopuri. Un alt 
element care a asigurat succesul proiectului a fost faptul că fiind un parteneriat mic, cei 6 
fotografi amatori au avut ocazia să participe la minim 2 workshopuri, cunoscând astfel foarte 
bine restul participanţilor, cu care au legat relaţii de durată.”  

Care au fost nevoile instituţiei? 

„În cazul Reper21 au existat două motivaţii principale de a participa la proiect - faptul că 
asociaţia noastră deţinea în momentul depunerii proiectului deja relaţii bune şi experienţă în 
Delta Dunării, unde conştientizasem prin prezenţa pe teren nevoile şi problemele regiunii, având 
astfel ocazia prin acest proiect să răspundem la o nevoie acută: aceea de stimulare a dialogului 
intercultural la nivel local (Sulina fiind caracterizată printr-o amplă dimensiune multiculturală, 
nu neapărat şi interculturală); şi o nevoie organizaţională, deoarece asociaţia noastră dorea de 
mai mult timp să participe şi să coordoneze un proiect european”. 

Caracterul novator al proiectului: 

Elementul novator în cadrul IDCBP a fost faptul că „a abordat dimensiunea şi nevoia dialogului 
intercultural nu prin mijloace formale, convenţionale (de exemplu cursuri de formare cu adulţi), 
ci prin abordări artistice, creative, neconvenţionale – fotografia. Un alt element inovator a fost 
faptul că am acordat o libertate de exprimare artistică mare participanţilor de a exprima prin 
fotografie realităţile interculturale şi nevoia de dialog, cum au reieşit acestea în situaţiile  din 
cadrul workshopurilor.”  

Puncte tari: 

- Un parteneriat restrâns, care a permis cunoaşterea în profunzime a partenerilor şi a 
adulţilor participanţi la proiect; 

- Caracterul “informal” al activităţilor, ce a permis o libertate de exprimare artistică 
maximă participanţilor;  

- Entuziasmul coordonatorului (Reper21), dar şi a partenerilor, în a implementa acest 
proiect. 
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”Proiectul IDCBP a reprezentat primul proiect european câştigat de Reper21 şi prin urmare toţi 
membrii activi i-au acordat o importanţă deosebită (şi un ataşament pe masură).” 

Acţiuni premergătoare proiectului 

„Pregătirea pentru participarea la proiectul IDCBP în calitate de coordonator a constat în 
activităţi de informare, analiză, cercetare a aspectelor legate de interculturalitate şi a mijloacelor 
prin care beneficiile acesteia pot fi puse în evidenţă; a interculturalităţii ce caracterizează în mod 
specific zona Deltei Dunarii (şi Sulina în special), Citta di Castello şi Lodz şi a modului în care 
arta, în general, şi fotografia, în special, pot contribui la exploatarea beneficiilor 
interculturalităţii.” 

 Produse ale activităţii şi utilitatea lor 
- Broşura IDCBP, elaborată în trei versiuni (fiecare versiune a fost elaborată de câte unul 

dintre cei trei parteneri ai proiectului), printată în fiecare ţară în 300 exemplare şi 
distribuită în cadrul comunităţilor locale; 

- Website-ul proiectului www.photo-dialogue.org; 
- O serie de fotografii interculturale de excepţie postate parţial pe website şi folosite 

actualmente de cei 3 parteneri ai proiectului în activităţile lor curente.  
 

„Broşura proiectului nu a fost una standard, folosită de toţi partenerii din proiect. Fiecare dintre 
cei 3 parteneri a elaborat şi imprimat o broşură în limba naţională (şi engleză) care a permis 
evidenţierea fotografilor amatori locali şi a modului în care participanţii străini au identificat prin 
fotografiile lor realităţile locale şi nevoia de dialog intercultural. În acest fel, broşurile – 
principalul mijloc de diseminare al proiectului – au permis sensibilizarea mai eficientă a 
comunităţilor locale privind aspectele interculturale care le caracterizează. 

Website-ul proiectului se adresează tuturor cetăţenilor europeni interesaţi de această 
problematică, acesta având oportunitatea pe website să işi creeze un cont de utilizator, să posteze 
propriile fotografii şi să le comenteze pe cele ale altor utilizatori”. 

Diseminare: 
 
„Faptul că acestea au fost concentrate intensiv pe sensibilizarea populaţiei locale. Broşurile au 
fost elaborate în aşa fel încât să permită o accesibilitate cât mai largă a populaţiei locale la 
mesajul şi simbolistica broşurilor. Un alt element de diseminare a fost reprezentat de expoziţiile 
locale, realizate în fiecare locaţie a proiectului, cu cele mai bune fotografii realizate pe parcursul 
proiectului, care au permis scoaterea în evidenţă a fotografilor amatori locali şi interacţiunea cu 
populaţia locală.”  
 
Evaluare: 
„Parteneriatul şi-a atins obiectivele iniţial stabilite, care au fost în plus extinse. Dialogul 
intercultural a avut loc mai intens decât a fost prevăzut în cadrul grupului intercultural de 
participanţi.” 

 

http://www.photo-dialogue.org/�
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Caracterul aplicativ al  proiectului:  

„Atât în viaţa personală cât şi în cea profesională proiectul IDCBP a contribuit la deschiderea 
cooperării cu actori la nivel european, la promovarea solidarităţii cu populaţiile locale în nevoie 
şi la creşterea integrării persoanelor dezavantajate în activităţile curente/profesionale.” 

 

₪ Culture in Your Region in Informal Learning (CYRIL) – 2007-2009 

Parteneri: Cehia, Islanda, Lituania, Marea Britanie 

Responsabil proiect/ coordonator naţional: C.G. - Project Manager 

Instituţie: Grupul pentru Integrare Europeană (GIE) – instituţie parteneră 

Obiectivele programului: 

a. facilitarea dezvoltării şi transferului de practici inovative în educaţia adulţilor ; 

b. sprijinirea participanţilor în a demonstra modul în care potenţialul şi pregătirea lor în educaţie 
se focalizează pe cetăţenie activă prin învăţarea non-formală şi informală care se utilizează în 
organizaţiile lor; 

c. schimbul de experienţă şi bune practici între diferite regiuni ale Europei, legat de diverse 
metode de învăţare care să ţină cont de moştenirea culturală. 

Desfăşurare : 

Scopul proiectului CYRIL a fost de a prezenta cele mai eficiente şi de succes metode din 
domeniul învăţării adulţilor, utilizând caracteristicile învăţării informale, care îi motivează pe 
oameni să înveţe. Partenerii în acest proiect au demonstrat câteva căi eficiente de furnizare a 
educaţiei focalizate pe cetăţenie europeană activă prin învăţare non-formală şi informală, pe care 
le utilizează în cadrul organizaţiilor lor şi prin implicarea în aceste activităţi a unor organizaţii 
culturale locale (muzee, teatre, asociaţii de meşteşugari, de petrecere a timpului liber, etc.). 
Schimbul divers de experienţe aparţinând patrimoniului cultural din diferite regiuni a contribuit 
la creşterea calităţii muncii organizaţiilor participante în Anul European al Dialogului 
Intercultural 2008. 

Activităţi care au condus spre succes: 
 

„Activităţile de contact direct din timpul reuniunilor de proiect cu persoane care lucrează în 
domeniul culturii (oameni de teatru, cântăreţi folk, artişti, etc.)”. 

Care au fost nevoile instituţiei?  
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În ceea ce priveşte nevoile instituţiei participante s-au evidenţiat: „dorinţa de a lucra într-o echipă 
multidisciplinară şi transnaţională, de a cunoaşte personal din alte ţări şi practicile utilizate de 
formatori în educaţia adulţilor”.  

De asemenea, s-a remarcat o nevoie în ceea ce priveşte „dezvoltarea fondurilor proprii prin 
atragerea de fonduri europene prin intermediul LLP/Componenta sectorială Grundtvig, 
perfecţionarea profesională a personalului instituţiei, construirea unei imagini a instituţiei în 
comunitate şi în exterior, cunoaşterea de noi parteneri şi colaboratori”.  

Din punct de vedere social, o nevoie fundamentală a constat în „spijinirea unui grup de 
beneficiari din comunitatea locală prin participarea la activităţile şi beneficiile proiectului, 
creşterea coeziunii la nivelul micro-societăţii”. 

Caracterul novator al proiectului: 

Noutatea proiectului vizează ”metodele non-formale şi informale de lucru cu adulţii, în care 
aspectele culturale şi tradiţiile joacă un rol central.” 

 Puncte tari: 

„Procesul de învăţare şi cunoaştere non-formală, împărtăşirea experienţelor dar şi aflarea 
tradiţiilor şi a elementelor de patrimoniu cultural ale altor ţări (întrucât nu numai produsele 
învăţării sunt importante, ci şi “drumul cunoaşterii” în sine)”. 

Acţiuni premergătoare proiectului:  

Participanţii au întreprins diverse acţiuni pregătitoare, precum: „familiarizare cu documentele de 
referinţă ale LLP şi în special ale programului sectorial Grundtvig, demersuri individuale de 
dobândire a cunoştinţelor necesare managementului de proiect şi a unor informaţii despre cultura 
ţărilor partenere.” 

Produse ale activităţii şi utilitatea lor: 

- Pagină web a proiectului ; 

- Logo-ul proiectului ; 

- Pliante de diseminare ; 

- CD-Rom. 

Aceste produse se carcaterizează prin ”accesibilitate şi potenţial ridicat în ceea ce priveşte 
utilizarea în demersuri specifice educaţiei adulţilor.” 

Diseminare: 
 

Referitor la modalităţile de valorificare a proiectului precizăm „impactul materialelor folosite 
prin calitatea şi accesibilitatea lor, continuitatea acţiunilor de-a lungul proiectului, implicarea 
echipei, receptivitatea publicului.” 
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Evaluare: 
 

Această etapă a presupus o „necesitate a implicării active a tuturor membrilor echipelor 
naţionale, atât în timpul reuniunilor de proiect cât şi între acestea; procesele verbale ale 
reuniunilor s-au dovedit instrumente utile de implementare a proiectului,  jucând rol de listă de 
sarcini între reuniuni succesive; input-urile membrilor parteneri şi ale beneficiarilor au putut fi 
folosite în fazele ulterioare ale proiectului şi au contribuit la creşterea calităţii rezultatelor finale 
şi produselor finite.” 

Caracterul aplicativ al  proiectului:  

„Faptul că putem învăţa unii de la alţii dacă ştim să ne ascultăm unii pe alţii mai întâi, lecţia că şi 
din greşeli poţi învăţa, iar dacă ai ocazia sa afli aceste greşeli pentru că le-au făcut alţii înaintea 
ta, nu mai e cazul să vrei să «reinventezi roata»”. 

 

₪ Library users’ training – 2007-2009 

Parteneri: Spania, Italia, Germania, Turcia 

Responsabil proiect/ coordonator naţional: P. N. – Prof. Dr. Inginer/Preşedinte  

Instituţie: Fundaţia Activity pentru resurse umane şi dezvoltare durabilă – instituţie parteneră 

Obiectivele programului: 

a. dezvoltarea unor abilităţi şi competenţe care să asigure accesul la resursele bibiotecilor şi 
încurajarea includerii acestei activităţi în viaţa curentă a cursanţilor implicaţi; 

b. promovarea schimbului intercultural de către mijlocele de informare privind ţările partenere, 
informaţiile fiind colectate din bibiotecile publice; 

c. promovarea resurselor TIC din bibiotecile publice. 

Desfăşurare : 

”Parteneriatul şi-a propus  promovarea accesului la cultura şi obţinerea informaţiilor dorite din 
diferite domenii frecventând bibliotecile, utilizând internetul şi îmbunătăţind cooperarea între 
diferite instituţii şi bibiotecile publice. S-au derulat o serie de activităţi cum ar fi: întâlniri ale 
partenerilor şi cursanţilor din ţările partenere, seminarii de instruire privind utilizarea PC-ului, 
etc. Grupul ţintă s-a documentat în diferite etape ale proiectului şi au avut de realizat dosare de 
prezentare a documentării realizate, în special privind cultura şi tradiţiile partenerilor.” 

Activităţi care au condus spre succes: 
 

Iniţial proiectul se adresa doar femeilor casnice si pensionare, ulterior grupul de beneficiari 
devenind unul mixt. 
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De asemenea, s-au realizat ”activităţi comune cu grupul ţintă în cadrul deplasărilor în oraş pentru 
a cunoaşte posibilităţile de informare a bibiotecilor publice, activităţile de instruire (a fost o etapă 
în care fiecare persoană din grupul ţintă a fost necesar să-şi facă o adresă de e-mail şi să 
comunice cu grupul ţintă din ţările partenere), dorinţa persoanelor casnice sau pensionare de a 
ţine într-un fel pasul cu nepoţii sau copiii în ceea ce priveşte calculatorul”. 

Care au fost nevoile instituţiei? 

Instituţia a reacţionat la o nevoie socială, identificata îndeosebi în cadrul pensionarilor şi 
femeilor  casnice, mijlocele financiare insuficiente reducând posibilitatea de cumpărare a unor 
cărţi noi. „Am constatat că cca. 65% din grupul cursanţilor, care nu mai utilizaseră biblioteca 
publică, au rămas cititori ai acesteia.”  

Caracterul novator al proiectului: 

Domeniul pe care s-a axat proiectul privind bibiotecile publice, a vizat în primul rând 
socializarea prin cultură. Astfel, „s-a creat un suport de instruire privind utilizarea calculatorului 
pentru persoane cu nivel minim de cunoştiinţe în domeniu.” 

Puncte tari: 

Se remarcă „dorinţa de cunoaştere a grupului ţintă şi posibilitatea de a încheia colaborări cu alte 
organizaţii (ex : biblioteca) asigurându-le şi acestora o promovare în rândul populaţiei”. 

Acţiuni premergătoare proiectului: 

”Echipa proiectului a fost formată din dascăli cu experienţă. Aceasta a beneficiat de sesiuni de 
informare, care au vizat de exemplu schimbarea modului de predare clasică cu predarea prin 
descoperirea lucrurilor noi”. De asemenea, participanţii au beneficiat de ore de pregătire 
lingvistică. 

 Produse ale proiectului şi utilitatea lor: 

- CDRom ; 

- postere ; 

- suport de curs ; 

- pliant ; 

- dosare de lucru ale grupului ţintă . 

”CD-ul şi pliantul sunt necesare diseminării. Posterele realizate de fiecare partener au dat 
imaginea implicării fiecăruia în proiect. Dosarele au cuprins aspecte ale culturii partenerilor.” 

Diseminare: 
 
Valorificarea proiectului a constat în „utilizarea listei de discutii, stabilitatea şi seriozitatea 
organizaţiilor partenere în comunitatea din care fac parte”. Totodată, „proiectul Library users’ 
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training a fost punctul de plecare pentru un proiect Phare CBC 2006 al UEM care a vizat de 
asemenea biblioteca.” 
 
Evaluare: 
Această etapă a proiectului a vizat îndeosebi gradul de implicare al echipei, dorinţa de cunoaştere 
şi curiozitatea adulţilor participanţi. 
 

Caracterul aplicativ al  proiectului:  

La nivel organizaţional s-au îmbunătăţit relaţiile interpersonale dintre membri, de exemplu, „s-a 
închegat mai bine echipa de lucru, s-au realizat criterii noi de selecţie a membrilor la diferite 
activităţi”. De asemenea, proiectul a condus la înlăturarea diferitelor stereotipuri cu privire la 
diverse culturi. 

5. CONCLUZII 

Realizarea acestui raport a pornit de la nevoia de a cunoaşte modul în care s-a derulat programul 
Grundtvig în 2009 (în mod deosebit la nivel de selecţie, rezultatele acestuia nefiind încă 
disponibile), cât şi aspectele legate de implementarea programului din anul 2007 până în anul 
2009, evidenţiindu-se rezultatele şi impactul tuturor acţiunilor de la debutul Programului de 
Învăţare pe tot Parcursul Vieţii. Cercetarea întreprinsă a urmărit să identifice principalele 
schimbări produse atât la nivelul instituţiilor participante la program şi al comunităţii în care 
acestea funcţionează, cât şi la nivelul beneficiarilor.  

Diversele activităţi care au avut loc în această perioadă au dus la dezvoltarea unor competenţe şi 
abilităţi profesionale şi personale, producând schimbări la nivel atitudinal, comportamental, 
decizional.  

Persoanele participante au declarat că sunt satifăcute de rezultatele proiectelor. În ceea ce 
priveşte dezvoltarea personală a acestora, acţiunile Grundtvig reuşesc să formeze şi să 
consolideze în mod deosebit competenţele interculturale şi lingvistice, prin caracterul 
internaţional al programului. Faptul că cele mai multe activităţi presupun un contact direct între 
persoane din diferite ţări şi culturi aduce cu sine un schimb complex de experienţe 
multiculturale. Participanţii declară că sunt mai motivaţi de a se implica în propria dezvoltare, 
după ce au trăit experienţe de învăţare alături de alţi participanţi europeni. Faptul că mulţi 
beneficiari au candidat de mai multe ori la diferite acţiuni este relevant din acest punct de vedere.  

În ceea ce priveşte dezvoltarea profesională, persoanele participante au avut ocazia să îşi 
însuşească abilităţi ce presupun utilizarea noilor tehnologii.  De asemenea, aceste proiecte 
dezvoltă o serie de competenţe profesionale specifice domeniului de activitate în care activează 
participantul. 

Un aspect important este acela că temele sunt abordate într-o manieră proprie de instituţiile 
participante, fapt ce conduce la creşterea calităţii serviciilor oferite de părţile implicate printr-
un transfer echitabil al exemplelor de bune practici. 
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Cele mai multe dintre instituţiile participante şi-au îmbunătăţit serviciile oferite, în urma 
achiziţiilor dobândite pe parcursul participării la programul Grundtvig. O parte dintre acestea au 
devenit mai vizibile pe plan local şi chiar european. De asemenea, s-au creat reţele de 
cooperare internaţionale între instituţii care activează în domeniul educaţiei adulţilor. 

Din datele obţinute prin această cercetare, se constată faptul că planurile de dezvoltare ale 
instituţiilor au fost completate cu materialele rezultate din proiecte. De asemenea, au existat 
instituţii care au recurs la realizarea unor schimbări pe plan intern, ca urmare a participării la 
diferite proiecte. Aceste schimbări au avut menirea de a îmbunătăţi mediul de lucru, de a 
valorifica relaţiile mai bune stabilite între angajaţi. 

Participanţii sunt de părere că programul este necesar, având în vedere că în România educaţia 
adulţilor este un domeniu relativ nou. Majoritatea sunt satisfăcuţi de gama largă de tematici ce 
pot fi abordate de candidaţi, de faptul că tot mai multe instituţii pot accesa fonduri europene 
pentru activităţi care în alt mod nu ar putea fi întreprinse. 

Pentru perfecţionarea serviciilor oferite de Agenţie, se constată nevoia unei prezentări mai ample 
a programului pe site-ul Agenţiei (în mod deosebit cu informaţii care ţin de implementarea 
proiectelor). De asemenea o mare parte dintre beneficiari consideră că sunt necesare mai multe 
mijloace de informare în ceea ce priveşte potenţialii parteneri, sau a celor implicaţi deja în 
program. De exemplu, rezultatele proiectelor ar putea fi disponibile pe site-ul ANPCDEFP unde 
să se găsească informaţii în legătură cu rezultatele proiectelor, exemple de bune practici, date de 
contact ale instituţiilor, problemă practic imposibil de rezolvat la nivel de site al Agenţei, dar la 
care Comisia Europeană a găsit soluţia - pentru Parteneriate - prin accesul la baza de date EST, 
care va oferi suficiente informaţii despre beneficiari şi proiectele acestora.  
 
Toate propunerile au fost făcute cu scopul de a facilita accesul la toate acţiunile în cadrul 
viitoarelor runde, pentru ca aplicaţiile să aibă o calitate mai bună, ceea ce ar putea contribui la 
creşterea numărului de candidaturi aprobate cu punctaje mari şi la scăderea numărului de 
candidaturi respinse datorită calităţii scăzute. Creşterea numărului de candidaturi aprobate (mai 
ales la noile acţiuni) este, însă, în dependenţă directă de resursele financiare ale programului iar 
multiplicarea activităţilor de informare, de asistenţă şi consiliere a candidaţilor şi beneficiarilor 
nu va fi posibilă decât dacă resursele umane ale departamentului vor fi corelate cu cererea foarte 
mare, la toate acţiunile (raportat la bugetul acestora) şi cu volumului mare de activităţi presupus 
de gestionarea acestora.   
 
În ceea ce priveşte grantul obţinut prin programul Grundtvig, majoritatea participanţilor de la 
mobilităţi declară că au contribuit cu o anumită sumă pentru a putea participa la cursuri, iar 
foarte mulţi consideră că un buget mai mare, la toate acţiunile, ar conduce la obţinerea unor 
rezultate mai bune. Există cazuri în care sunt necesare sponsorizări suplimentare pentru 
acoperirea unor cheltuieli importante din proiecte, bugetele României fiind mai mici decât cele 
ale partenerilor lor, pentru aceleaşi activităţi desfăşurate. 
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Ultima parte a raportului conţine exemple de parteneriate şi mobilităţi care pot fi considerate 
experienţe de un real succes. Sunt prezentate activităţile care au condus la succesul acestor 
proiecte, modalităţile principale de evaluare şi valorificare, produsele, acţiunile premergătoare, 
caracterul novator al acestor proiecte. 
 
Prin oferta largă pe care o oferă programul Grundtvig, foarte multe instituţii care activează în 
domeniul educaţiei adulţilor, în mod deosebit cele care oferă programe de educaţie non-formală 
pentru adulţi sau programe de educaţie non-vocaţională au o şansa unică de a promova şi 
dezvolta produse şi servicii de înaltă calitate, pot să se dezvolte instituţional şi să transfere 
cunoştinţele şi informaţiile dobândite celorlalţi colegi, sau altor instituţii interesate la nivel local, 
pot să devină actori importanţi şi să facă parte din reţele formale şi informale în domeniul 
educaţiei adulţilor. 
 

 

ACŢIUNEA CHEIE 1.1.-VIZITE DE STUDIU PENTRU SPECIALIŞTI ŞI 

FACTORI DE DECIZIE ÎN EDUCAŢIE ŞI FORMARE PROFESIONALĂ 

 

1. Obiectivele şi specificul acţiunii 
Parte a Programului transversal, Vizitele de studiu asigură un forum de discuţii, schimb şi 
învăţare reciprocă pe teme de interes comun şi priorităţi la nivel european şi naţional, contribuind 
la schimbul de practici şi idei inovatoare şi promovând calitatea şi transparenţa sistemelor 
educaţionale şi de formare din ţările participante.Acţiunea îşi propune să realizeze totodată o 
sinergie între celelalte programe sectoriale ale LLP creând un cadru de  valorizare a bunelor 
practici generate prin  programele menţionate. 
Obiectivul acestei acţiunii este de a sprijini dezvoltarea politicilor şi colaborarea la nivel 
european în domeniul învăţării pe tot parcursul vieţii, în contextul procesului de la Lisabona şi a 
Programului de lucru Educaţie şi formare 2010, precum şi al proceselor Bologna şi Copenhaga şi 
al celor ulterioare. O vizită de studiu este, de obicei, o vizită pe termen scurt de trei până la cinci 
zile pentru un grup mic de specialişti şi factori de decizie (în mod ideal 10-15 
persoane)reprezentând diferite niveluri de decizie în educaţia şi formarea profesională). Vizitele 
de studiu abordează teme din perspectiva educaţiei generale, a educaţiei şi formării profesionale 
precum şi din  perspectiva largă a învăţării pe tot parcursul vieţii. În timpul vizitelor de studiu, 
participanţii au posibilitatea de a stabili contacte profesionale care pot fi folosite pentru 
dezvoltarea unor noi proiecte şi pentru crearea de reţele. 
 

2. Implementarea acţiunii 

La nivel naţional,  acţiunea Vizite de studiu este în măsură să asigure complementaritatea cu  
politicile naţionale în educaţie şi formare profesională, oferind prilej specialiştilor în educaţie şi 
factorilor de decizie la nivel instituţional, regional sau naţional, să îşi dezvolte pe de o parte 
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practicile profesionale, iar pe de alta, să disemineze la nivel european propriile practici din 
perpepctiva  propriei ariei de expertiză şi a instituţiei reprezentate.  

Ţinând cont de specificul acţiunii şi de paticularităţile naţionale, Apelul Naţional 2009 a avut în 
vederea stabilirea unor priorităţi care să vină în întâmpinarea categoriilor mai puţin reprezentate 
în program, precum candidaţii proveniţi din mediul rural.  În 2008 doar 8% din totalul 
candidaturilor au provenit  din mediul rural. 

Priorităţilor  instituţionale li s-a adăugat un set de priorităţi tematice care să vină în întâmpinarea 
politicilor naţionale în educaţie: 

 Măsuri împotriva analfabetismului;  
 TIC în educaţie şi formare profesională;  
 Probleme cu care se confruntă în prezent elevii în şcoală (violenţa, drogurile, etc);  
 Rolul scolii în societatea bazată pe cunoaştere;  
 Asigurarea calităţii şi managementul curriculum-ului în educaţie;  
 Integrarea copiilor cu nevoi speciale; 
 Dimensiunea europeana în educaţie şi formare profesională;  
 Rolul parintilor;  
 Educatie pentru sănătate/ educaţie pentru protecţia mediului;  
 Educaţia adulţilor.  

Având în vedere numărul scăzut al candidaturilor  pentru vizite de studiu depuse in 2008 şi 
pentru a asigura o participare cât mai bună în anul 2009, s-au  iniţiat diferite  activităţi de 
promovare. Au fost realizate prezentări cu ocazia diferitelor acţiuni organizate de AN în cadrul 
programelor Comenius, Grundtvig, Erasmus. Au fost create baze cu datele de contact ale 
reprezentanţilor diferitelor instituţii implicate in educaţie şi formare profesională (Casele 
Corpului Didactic, Camerele de Comerţ din fiecare judet , Centrele Regionale de formare 
profesională a adulţilor). Astfel s-au transmis în mod direcţionat mesaje de promovare ale 
acţiunii. Pentru a veni în sprijinul  acţiunilor de promovare a fost editat un pliant cuprinzând 
informaţii relevante despre specificul acţiunii şi despre modul de candidatură. 

 

În anul 2009 au fost depuse la Agenţia Naţională 368 de aplicaţii, însemnând o creştere cu 268%  
a numărului de candidaturi, comparativ cu anul 2008, un bun indicator al succesului acţiunii de 
promovare. 

Candidaturile depuse au asigurat o acoperire echilibrată la nivelul judeţelor ţării, 37 dintre judeţe 
fiind reprezentate în cadrul acţiunii în 2009. Astfel, comparativ cu 2008  cand s-au inregistrat 
candidaturi doar  din 55% dintre judete, în 2009 procentul  de reprezentativitate a crescut la 88%. 
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          Fig 1.  Reprezentarea pe judeţe a candidaturilor pentru Vizite de studiu 2009 

 

Candidaţii provin, in majoritate, din instituţii plasate în mediul urban, în procent de 89%, în timp 
ce candidaţii proveniţi de la instituţii din mediul rural reprezintă un procent de 11%. Aceasta 
situaţie se poate justifica, pe de o parte, prin accesul limitat  la informaţie al reprezentanţilor 
instituţiilor din mediul rural, iar pe de altă parte, prin reţinerea generată de nivelul de cunoştere al 
unei limbi străine.  

Din perspectiva categoriilor eligibile, majoritatea aplicaţiilor aparţin candidatilor ce provin din 
institutii direct  implicate în sistemul formal de educaţie cu relevanţă la nivel instituţional 
(directori ai instituţilor de  învăţamânt de toate nivelurile, şefi de catedre/metodişti), regional 
(inspectori, directori ai Caselor Corpului Didactic, Centre Regionale de Formare a Adulţilor) sau 
naţional (experti/factori de decizie MECTS, ISE, CNCEIP, CNFP). 

Din  totalul candidaturilor primite, un procent de 7% îl reprezintă candidaturile aparţinând 
factorilor de decizie din rândul partenerilor sociali, 32% candidaturile reprezentanţilor 
autorităţilor locale/regionale şi naţionale, iar 61% candidaturile reprezentanţilor de la nivelul 
instituţiilor de învăţământ (directori si directori adjuncţi ai institutiilor de invăţământ general, 
tehnic şi vocaţional, sefi de departamente/metodisti,consilieri psihopedagogi). 

Procentul mic al candidaturilor provenind din rândul partenerilor sociali  cu relevanţă în educaţie 
reflectă într-o oarecare masură lipsa unor iniţiative naţionale, regionale, locale  care să asigure o 
colaborare strânsă între instituţiile din sistemul de educaţie şi formare şi partenerii  sociali. 
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Fig .2. Categorii de factori de decizie reprezentaţi în program 

  

În urma finalizării procesului de selecţie  au fost aprobate pentru finanţare 141 de candidaturi, 13 
candidaturi au fost aprobate pe lista de rezerve, 196 au fost respinse pentru calitatea slabă a 
candidaturii, iar 18 candidaturi au fost declarate ineligibile. 
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         Fig.3 Rezultatele selecţiei naţionale pentru acţiunea vizite de studiu 2009 

 

Rata de selecţie a crescut cu 54% comparativ cu anul 2008, ceea ce a permis participarea la 
vizitele de studiu a unui număr important de specialisti şi factori de decizie în educaţie şi formare 
profesională. Candidaturile selectate pentru a fi finanţate acoperă 30 de judeţe la nivel naţional, 
repartizate în toate regiunile ţării. 
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Din totalul aplicaţiilor selectate, 9% din candidaturi provin de la reprezentanţi ai instituţiilor de 
educaţie şi fomare din mediu rural, fapt ce a evidenţiat relevanţa priorităţilor naţionale pentru 
această tip de grup ţintă. 

În vederea îmbunătăţirii participării la vizitele de studiu, Agenţia Naţională a organizat două 
reuniuni de contractare, unde au fost discutate responsabilităţile contractuale, detaliile financiare, 
aspecte privind pregătirea în vederea derulării stagiului şi, nu în ultimul, rând rolul diseminării şi 
valorizării rezultatelor participării la mobilitate. 

Pentru a eficientiza comunicarea cu beneficiarii de granturi pentru vizitele de studiu, s-a creat o 
adresă de grup vizite.de.studiu2009@anpcdefp.ro utilizată totodată şi ca instrument prin care 
beneficiarii să disemineze rezultatele participării la vizitele de studiu. 

 

 

3. Impactul  şi rezultatele derulării vizitelor  de studiu 

 În urma participării la vizitele de studiu, în anul 2009 s-au primit 92 de rapoarte finale: 41 
rapoarte finale provenind de la beneficiari 2009 şi alte 51 de la beneficiari contractaţi în 2008, 
dar ale căror vizite de studiu s-au derulat în 2009. 

Preocupările Agenţiei Naţionale privind cunoşterea impactului şi a rezultatelor participării la 
vizitele de studiu au fost permanente. Astfel, analiza rapoartelor finale individuale şi a planurilor 
de diseminare evidenţiază faptul că toţi participanţii la vizite şi-au atins obiectivele stabilite 
iniţial. Rezultatele participării sunt în concordanţă cu tema vizitei, chiar dacă au fost şi cazuri 
când beneficiarii au fost relocaţi la alte vizite de studiu din cauza anulării celor la care au fost 
iniţial aprobaţi pentru a participa. 

Obiectivele stabilite de beneficiari au fost variate si s-au centrat pe aspecte precum: 

• dezvoltarea profesională, prin schimburi de experienţă care să faciliteze familiarizarea cu 
alte sisteme educaţionale; 

• transferul de bune practici capabile să contribuie la îmbunatăţirea ofertei educationale la 
nivel local/ regionl/ national; 

• iniţierea de parteneriate şi colaborări între instituţii corespondente din ţări diferite; 
• obtinerea unor informaţii de ultima ora din domeniile de interes ale participantilor la vizite 

(metode inovatoare de predare-învăţare, valorificarea TIC în educaţie – utilizarea sistemului 
AEL, abordări manageriale actuale etc.); 

• crearea unor retele de experţi; 
• ameliorarea ofertei de formare a cadrelor didactice; 
• analiza şi identificarea unor soluţii pentru probleme semnificative ale educaţiei şi formării 

profesionale (combaterea abandonului scolar, accesul la educatie si integrarea copiilor 
provenind din medii defavorizate). 

Participarea la vizitele de studiu poate fi privită din perspectiva următoarelor faze: 

a. faza pregătitoare  în care beneficiarii au realizat: documentarea  în legătura cu  tema 
vizitei de studiu; pregătirea materialelor referitoare la practicile instituţionale şi naţionale 

mailto:vizite.de.studiu2009@anpcdefp.ro�


  164

în educaţie şi formare în general şi referitor la tema vizitei în particular; reactualizarea 
cunoştinţelor de limbi străine; pregătirea mapelor de prezentare a instituţiilor de origine, a 
localităţii/regiunii/ţării; 

b. faza participării efective la vizita de studiu în care participanţii au luat parte activ la 
activităţile propuse de organizatorii vizitelor de studiu: activităţi practice (vizite în 
instituţii şcolare sau de formare profesională, intreprinderi, autorităţi locale, participarea 
la diferite demonstraţii în domeniu, dezbateri, etc), activităţi teoretice (prezentări ale 
sistemelor naţionale de educaţie, prezentări ale unor specialişti în domeniu) şi activităţi 
socio-culturale( vizite la diferite obiective istorie, culturale, întâlniri cu diferite 
personalităţi, participări la evenimente locale).  

c. faza post participării la vizită concretizată în redactarea raportului final şi a 
documentelor de decont şi implementarea planului de diseminare/valorizare propus în 
urma participării la vizita de studiu; 

Impactul se evidenţiază atât la nivel personal cât şi instituţional. Tinând cont de rezultatele 
evaluării rapoartelor finale se apreciază următoarele: 

       1. Vizita de studiu a avut impact asupra pregătirii profesionale a participantului –calificative 
preponderente de FB (foarte bine)/B (bine). 

2. Vizita de studiu a avut impact asupra instituţiei din care provine participantul – 
calificative preponderente de B(Bine)/S (suficient). 

3. Vizita de studiu a permis participantului să dobândească noi informaţii, materiale privind 
sistemele de educaţie din Europa, calificative preponderente de FB (foarte bine)/B 
(bine). 

4. Efectele multiplicatoare ale vizitei/rezultatelor participării, calificative preponderente de 
B (bine). 

Impactul la nivel instituţional este în mare parte legat de menţinerea funcţiei de decizie, în 
instituţiile din sistemul naţional de educaţie şi formare profesională fiind destul de frecvente 
schimbările în rândul factorilor de decizie. 

În urma participării la activităţile propriu-zise ale  vizitei,  beneficiarii menţionează o serie de 
practici cu caracter de transferabilitate în propria instituţie sau în ceea ce priveşte propria practică 
profesională, ca de exemplu: extinderea utilizării TIC  pe o scară cât mai largă în procesul de 
predare-învăţare-evaluare; iniţierea şi derularea de parteneriate europene pe teme specifice de 
interes; rolul decizional al managerului  în selectarea resursei umane şi eleborarea strategiilor de 
marketing ce pot fi aplicate la nivelul instituţiilor de învăţământ; metode privind integrarea 
copiilor cu CES; practici privind  completarea competenţeor de bază la adulţi; modalităţi de 
creştere a calităţii procesului de învăţământ.  

Participarea la vizitele de studiu a constituit totodată bun prilej pentru cei ce au vizat iniţierea 
unor viitoare parteneriate,  aceştia  menţionând  că prin intermediul participării la vizita de studiu 
au reuşit să pună bazele unor colaborări viitoare fie cu instituţiile de origine ale celorlalţi 
participanţi la vizită, fie, prin intermediul acestora, cu alte instituţii din ţările respective. De 
remarcat că multe dintre parteneriatele iniţiate vizează în mare parte  programul  L.L.P. prin 
programele sectoriale Comenius, Grundtvig şi Leonardo da Vinci. 
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Este apreciată contribuţia vizitei la dezvoltarea dimensiunii europene a instituţiei de origine a 
beneficiarului, din perspectiva viitoarelor colaborări cu alte instituţii europene  şi a iniţierii de 
noi abordări  în politicile instituţionale . 

Evidenţiind participarea la vizita de studiu şi impactul asupra beneficiarilor, D-na prof. Pop 
Mirela - şeful catedrei de limbi străine din cadul Univ Politehnice din Timişoara care a participat 
la vizita de studiu nr. 62, cu tema “Travail en réseau et professionnalisation des acteurs” 
menţionează în raportul individual: Experienţa dobândită în cadrul vizitei de studiu m-a ajutat 
să înţeleg necesitatea includerii departamentului pe care îl reprezint şi a cadrelor didactice din 
cadrul acestuia în reţele de profil (reţele de informare, formare, expertiză), în scopul asigurării 
calităţii în domeniul specialităţii (..). Astfel, prezentarea rezultatelor participării la vizita de 
studiu în cadrul şedinţei departamentale a avut ca efect iniţierea demersului de includere a 
specializării –Traducere şi Interpretare- în Reţeaua Formatorilor în Traducere şi Interpretare 
din România şi Republica Moldova.  

D-l prof. Barbu Gheorghe,  director la Grupul Şcolar de Transporturi Auto din Craiova,care a 
participat la vizita de studiu  164 cu tema “Teacher training in Finland and the work environment 
in upper secondary and VET schools” apreciază în legătură cu impactul participării  la vizita de 
studiu: Această vizită a reprezentat pentru mine o oportunitate de a interacţiona  cu persoane  
din diferite ţări europene, de a cunoşte diferite sisteme educaţionale,  de a-mi îmbunătăţi  
competenţele pe mai multe domenii  funcţionale ale managementului precum: proiectarea,  
organizarea, operaţionalizarea , monitorizarea , negocierea confilictelor şi nu în ultimul rînd 
formare-dezvoltarea profesională şi personală a personalului instituţiei(...). 

 

Diseminarea reflectă tipuri de activităţi şi grupuri  ţintă relevante pentru a asigura pe de o parte, 
accesul la informaţiile specifice acţiunii Vizite de studiu, iar pe de alta parte împărtăşirea şi 
valorizarea rezultatelor/ experienţelor din vizitele  de studiu. 

Diseminarea este  concepută pe parcursul unui an, pe mai multe paliere şi în mai multe etape. 
Activităţile se adresează unor grupuri-ţintă foarte diverse (ce acoperă toate categoriile de actori 
din domeniul educaţional, de la elevi la factorii de decizie şi mass-media), iar în functie de 
specificul instituţiei şi al funcţiei deţinute s-au derulat:  

• la nivelul institutiei: intâlniri informative cu elevii/ profesorii/ experţii din alte 
departamente, workshopuri, prezentări ale soluţiilor implementate în alte state europene, 
studii de caz, pliante; 

• la nivel judeţean: cercuri pedagogice ale directorilor din zona respectivă, comisii 
metodice, prezentări în cadrul CCD-urilor sau ISJ-urilor, cursuri de formare (ARACIP), 
intâlniri cu reprezentanţi ai comunităţii locale; 

• la nivel naţional: conferinţe, articole apărute în revistele de profil, dezbateri, mese 
rotunde, reuniuni de lucru (ex: reviziuirea standardelor ocupaţionale pentru „animatorii 
de centre de vacanţa” , etc.); 

• prin Internet: elaborarea unor newslettere electronice, postarea de informaţii si articole 
pe site-urile instituţiilor implicate in program sau pe alte pagini de web cu profil 
educaţional. 
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Pentru a da o dimensiune naţională diseminării bunelor practici din cadrul vizitelor de studiu, in 
luna decembrie 2009 AN a organizat un seminar la care au fost invitaţi să  impărtaşească 
propriile experienţe participanţi şi organizatori de vizite de studiu (experţi ai MECTS, directorii 
ai ARACIP, CNPF, reprezentanţi ai partenerilor sociali cât şi inspectori şcolari şi directori ai 
instituţiilor de învăţământ). 

 

Dificultăţi deosebite în ceea ce priveşte implementarea acţiunii nu s-au înregistrat.  

Se pot menţiona însă două aspecte care au fost remarcate din analiza realizată. În cazul 
participaţilor la vizite- anularea vizitei iniţiale şi identificarea unei alte vizite cu grad 
corespunzător de compatibilitate profilului profesional al beneficiarului şi obiectivelor formulate 
de acesta în formularul de candidatură, iar în cazul organizatorilor de vizite de studiu, 
dificultăţile financiare întâmpinate în raport cu anumite activităţi prilejuite de organizarea vizitei 
de studiu. 

 

4.  Concluzii 
 

Implementarea Acţiunii cheie 1.1. s-a derulat corespunzător şi în concordanţă cu obiectivele 
specifice la nivel european şi naţional. 

Prin caracterul său, acţiunea a asigurat complementaritatea cu politicile naţionale în educaţie şi 
formare profesională facilitând beneficiarilor accesul la practicile şi abordările statelor europene 
în domeniu. 

 

O strategie corespunzătoare de promovare şi informare a deteminat o creştere considerabilă a 
numărului de candidaturi la nivel naţional şi o bună reprezentare din perspectiva geografică şi a 
grupurilor ţintă vizate de program.  

Beneficiarii şi-au atins obiectivele stabilite iniţial şi au considerat participarea la vizitele de 
studio ca pe  o experienţă personală şi profesională în măsură să se materializeze în rezultate 
relevante şi la nivel instituţional. De remarcat faptul că impactul instituţional este strâns legat de 
păstrarea funcţiei de decizie din perpectiva căreia respectivul beneficiar a candidat. Schimbările 
din funcţie ale factorilor de decizie pe diferite paliere ale sistemului naţional de educaţie şi 
formare fac ca nu întotdeauna să existe concordanţă în ceea ce priveşte impactul instituţional, 
între menţiunile din raportul final şi cele din formularul de candidatură.  

 

Cu toate acestea, participarea la vizitele de studiu a specialiştilor şi factorilor de decizie din 
educaţie şi formare profesională constituie o valoare în plus adusă atât la nivelul experienţei 
personale a participanţilor cât şi la nivelul instituţiilor  reprezentate de aceştia. 
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Vizitele de studiu realizate au reprezentat tot atatea oportunităţi de familiarizare cu tendinţele 
europene, cu practicile şi politicile din domeniu, contribuind decisiv la asimilarea sau 
consolidarea unor comportamente, profesionale si personale deopotriva, critice, reflexive, 
integrative si creative. 
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